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N a u j i e n a ! 
Huo šiol siūlome naują paslaugą. 
•Kasdieninis „Draugas" ! -a kla
se metams (siunčiamas kiekviena 
diena) - 340 doL 
• Kasdieninis „Draugas" siun
čiamas 1 ~a klase metams (visi nu
meriai siunčiami kartą per sa
vaitę) - 2 4 0 doL 

Už galimybę prisiekti JAV vėliavai kai
nuos brangiau. 

Tapti JAV 
piliečiu kainuos 
brangiau 

Čikaga, gegužės 30 d. („Drau
go" info.) — Prezidento George'o W. 
Busho administracija paskelbė, kad 
nuo šių metų liepos mėnesio smar
kiai išaugs prašymų žaliai kortai (tris 
kartus) bei JAV pilietybei (du kartus) 
gauti padavimo kaina. Apskritai vi
sos su imigravimo procedūromis su
sijusios išlaidos vidutiniškai išaugs 
net 66 proc. 

Citizenship and Immigration 
Services (CIS) vadovas Emilio T. 
Gonzalesas Nukelta į 6 psl. 

Siame 
[ numeryje: 
•Lietuvių telkiniuose. 
Lietuviškas festivalis 
Naperville, IL. 
•Bendras JAV LB ir LR 
ambasados posėdis. 
•„Draugo" lietuviukai. 
JAV LB Švietimo tarybos 
konkursui pasibaigus. 
•Vytauto Volerto 14-osios 
knygos sutiktuvės. 
•Advokato D. Lapkaus 
patarimai. 
•Kelionė į Jeruzalę (XL). 
•Gyvenimo tikrovė ir 
stovykla „Pasaka". 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.57 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Lietuvos lenkai galės susigrąžinti 
autentiškas pavardes 

Vilnius, gegužės 30 d. (BNS/ 
ELTA) — Dokumentas, kuriame įra
šytas asmenvardis, tur i išsaugoti ofi
cialiai vardu ir pavarde pažymėta as
mens tapatybę, o nesukurt i naujos. 

Trečiadienį Vyriausybė pritarė 
projektui, pagal kurį siekiama sure
guliuoti vardų ir pavardžių sutei
kimą, ištaisymą ir vartojimą, numa
tyti bendruosius reikalavimus var
dams ir pavardėms. 

Įstatymo projekte numatyta , 
kad dokumentas, kuriame įrašytas 
asmenvardis, turi išsaugoti oficialiai 
vardu ir pavarde pažymėtą asmens 
tapatybę, o nesukurti naujos. Kartu 
projektas apibrėžia galimybę kitose 
valstybėse identifikuotiems asme
nims išlaikyti autentišką vardą ir pa
vardę. 

Tai itin aktualu Lietuvoje gyve
nantiems Nuke l ta į 6 psl. Pavardžių rašyba LR pasuose keisis. 

Lietuva remia Amerikos planus Europoje 
Vilnius, gegužės 30 d. (BNS) — 

Lietuva laikosi požiūrio, kad JAV 
priešraketinės gynybos sistemos 
(PRGS) objektai, dėl kurių dislokavi
mo deramasi su Lenkija ir Čekija, su
stiprins regiono ir Lietuvos saugumą, 
tačiau tokių objektų Lietuvos terito
rijoje neplanuojama. 

Tai teigiama trečiadienį išplatin
tame Krašto apsaugos bei Užsienio 
reikalų ministerijų suderintame pa
reiškime, kuris paskelbtas reaguo

jan t į krašto apsaugos ministro Juozo 
Oleko per vizitą Moldovoje paskelbtą 
poziciją dėl PRGS bei jos interpre
tacijas įvairių šalių žiniasklaidoje. 

„Klausimas dėl Lietuvos dalyva
vimo JAV priešraketinės gynybos sis
temoje nėra svarstomas, tačiau pati 
sistema ir jos elementų įdiegimas Eu
ropoje yra svarbūs Lietuvai ir visai 
tarptautinei bendruomenei", — rašo
ma pareiškime. 

Anot dokumento, Lietuva laikosi 

požiūrio, kad saugumas euroatlanti-
nėje erdvėje nedalomas. 

„Todėl esame įsitikinę, kad JAV 
priešraketinės gynybos elementai Če
kijoje ir Lenkijoje, o taip pat ir even
tuali NATO priešraketinės gynybos 
sistema, sustiprins Lietuvos, Euro
pos, taip pat ir Rusijos saugumą", — 
teigiama KAM ir URM pareiškime. 

J. Olekas, su oficialiu vizitu lan
kydamasis Kišiniove, pareiškė, kad 
Lietuvai „reikalinga ši sistema". 

Atimti pensijos neskubama 

Algirdas Petruševičius. 
LRS nuotr 

< 
Vilnius, gegužės 30 d. (BNS) — 

Vyriausybė trečiadienį nesvarstė pir
mojo laipsnio valstybinės pensijos 
atėmimo iš buvusio parlamentaro Al
girdo Petruševičiaus, kuris nuteistas 
už neteisėtą disponavimą ginklais. 

Iš darbotvarkės šis klausimas iš
brauktas paaiškėjus, kad nuteistasis 

padavė kasacinį skundą Aukščiau
siajam Teismui. Šio teismo sprendi
mas A. Petruševičiaus byloje bus ga
lutinis ir neskundžiamas. 

Šio teismo pirmininko padėjėjas 
Alvidas Jancevičius sakė, kad A. Pet
ruševičiaus skundas buvo gautas ge
gužės 9 dieną. Konkreti data, kada 
jis bus svarstomas, nežinoma. Jau 
yra sudarytas bylų nagrinėjimo gra
fikas birželio mėnesiui. Liepą ir 
rugpjūtį beveik visi šio teismo teisė
jai atostogauja ir nagrinėti bylų ren
kasi tik rudenį. 

Kasaciniu skundu A. Petruševi
čius prašo pakeisti nuosprendį ir 
Apeliacinio teismo nutartį, kuri pa
liko galioti žemesnės instancijos teis
mo sprendimą už ginklų laikymą 
įkalinti jį ketveriems metams. 

Siūlymas panaikinti valstybę 
pensiją buvo argumentuojamas A. 
Petruševičiaus teistumu. Įstatymai 
numato, kad pirmojo ir antrojo vals
tybinių pensijų gavėjams, teismo 
nuosprendžiu pripažintiems kaltais 
už tyčinio nusikaltimo padarymą, 
Vyriausybė panaikina pensiją. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

NAPERVILLE, IL 

FESTIVALIS APIE LIETUVĄ, 
JOS KULTŪRĄ, ISTORIJĄ, 
PREMIJUOTUS FILMUS 

North Central College Interna 
tional Club ir „Grandies" ansambli 
birželio 2 d., šeštadieni, rengia 
festivalį apie Lietuvą, Lietuvos kul
tūrą ir premijuotus filmus. Idėja,-kuri 
prasidėjo su užsimojimu surengti 
vien tik „Grandies" tautinių šokių 
ansamblio pasirodymą North Central 
College studentams išaugo į festivalį 
su plačia programa apie Lietuvą, 
Lietuvos istoriją ir kultūrą ne tik 
koledžo studentams, bet visai ame
rikiečių visuomenei Naperville, ap
linkiniuose miesteliuose ir Čikagoje. 
Renginys prasidės 1:30 vai. po pietų 
ir baigsis 8 vai. vakaro. Lietuviai pra
šomi gausiai atsilankyti. 

Pradžioje Rima Gungor, North 
Central College politikos ir tarptau
tinių mokslų studentė, kreipėsi į 
koledžo administraciją su projektu 
surengti „Grandies" koncertą. Kal
bant su profesorium dr. John Shind-
ler, Tarptautinių mokslų skyriaus 
direktorium ir Tarptautinių mokslų 
studentu Kliubo, buvo nutarta, kad 
verta suruošti daug platesnę pro
gramą ir supažindinti visuomenę su 
Lietuva, kova už laisvę, jos istorija, 
menu, filmais, gyvenimu Lietuvoje, 
lietuviška virtuve. 

Po pokalbių ir pasitarimų, gavus 
visus leidimus, Rimai liko tik dvi su 
puse savaitės suorganizuoti festivalį. 
Nepaisant trumpo laiko, padedant 
North Central College, ji jį suorgani
zavo. Tam tikslui North Central Col

lege, suteikė White Activity Center ir 
The Boiler House Cafe patalpas. Šia
me renginyje dalyvaus Lietuvos Ge
neralinis konsulas Arvydas Dauno
ra vičius. Jis pateiks informacinę 
medžiagą filmais apie Lietuvą gau
tais iš konsulato, ALTV direktorius 
Arvydas Reneckis praturtins festi
valio programą lietuvių režisierių 
premijuotais filmais, „Grandies" 
ansamblias šoks tautinius šokius, 
žavėsimės Dainos Pakalnienės (Best 
Art Gallery) paveikslais ir vietinių 
menininkų dirbiniais. Tikslas paro
dyti turtingą, įdomią ir įvairią pro-

N A U J A S 
DRAUGO PRENUMERATOS KAINORAŠTIS 

Kasdien Metams 
JAV 120.00 
Pi rma klase kasdien 340.00 
P i rma klase visos savaitės 240.00 

1 / 2 metų 
65.00 

3 mėn. 
45.00 

Kanada ir kitur (US$) 
Į Lietuvą oro paštu 
Į Lietuvą reg. paštu 

Tik šeštadienio laida 
JAV 
Kanada ir kitur (US$) 
Į Lietuvą oro paštu 
Į Lietuvą reg. paštu 

215.00 
600.00 
120.00 

70.00 
150.00 
190.00 
68.00 

130.00 
300.00 

66.00 

• 

53.00 
120.00 
100.00 

100.00 

35.00 
75.00 

gramą pasiektas. Taip pat bus ir tra
dicinių lietuviškų valgių, saldumynų 
ir kitų gardumynų, kuriuos pristatys 
„Kunigaikščių užeiga". 

„Grandies" ansamblį įkūrė skau
tininke Irena Silingienė 1953 metais. 
Nuo 1964 iki 1995 m. rugsėjo mėne
sio ansambliui vadovavo ilgametė 
tautinių šokių mokytoja Irena Smie-
liauskienė, kuri šių metų balandžio 
mėnesyje apleido šį pasaulį. Nuo 
1995 m. rugsėjo mėnesio „Gran
džiai" vadovauja jos duktė, Violeta 
Smieliauskaitė-Fabianovich. Jai pa
deda Reda Ardytė-Pliurienė, Dalia 
Bilaišytė-DeMuth, Vida Brazaitytė, 
Lidija Stroputė-Polikaitienė, Rima 
Polikaitytė, Antanas Rašymas ir 
baletmeisteris Gintaras Grinkevi
čius. 

North Central College „campus" 
yra 30 N. Brainard Street, vos du 
blokus į šiaurę nuo Naperville miesto 
centro. Programa vyks dviejuose pas
tatuose: 1. White Activity Center, 325 
E. Benton Street, birželio 2 d., šešta
dienį. Programos pradžia 1:30 vai. 
p.p. Programa prasidės paskaita apie 
Lietuvą ir lietuvius Amerikoje. Po 
paskaitos į klausimus atsakys garbės 
svečias, Generalinis konsulas A. 
Daunoravičius. Po to šoks „Gran
dies" ansamblis, bus rodomi premi
juoti filmai ir filmai apie Lietuvos 
kraštą, istoriją ir kultūrą. 

Salia salės, kurioje vyks progra
ma, bus paroda ir veiks mūsų me
nininkų mugė su įvairiais dirbiniais, 
papuošalais, muzika, knygomis ir 
kitais kūriniais. 2. The Boiler House 
Cafe (šalia Activity centro): čia nuo 
12 vai. iki 7-8 vai. vakaro veiks 
„Kunigaikščių užeigos" virtuvė su 
įvairiais patiekalais. Lankytojai galės 
valgyti kavinės pastate arba sode 

KANADA, MISSISAUGA 

CARASSAUGA FESTIVALIS 
Jau 21 metai kaip Kanadoje, Mis-

sisauga mieste vyksta kasmetiniai 
Carassauga festivaliai. Pagrindinis 
šių festivalių tikslas - diegti pagarbą, 
supratimą, toleranciją ir bendravimą 
tarp skirtingos etninės kilmės Ka
nados gyventojų. Kiekvienais metais 
šiame festivalyje įvairios šalys ar 
etninės bendruomenės pristato savo 
paviljonus. 1986 metais, kai Caras
sauga buvo surengta pirmą kartą, iš 
viso dalyvavo 10 šalių, tačiau bėgant 
metams jų skaičius išaugo iki 27. Jau 
septyniolika metų, kai festivalis ren
giamas gegužės mėnesį. Šiais metais 
Lietuvos paviljoną šiame festivalyje 
pristato Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūris. Sis sambūris susikūrė 

1990 metais, jo narių daugumą 
sudaro lietuviai išeiviai iš Punsko, 
Seinų ir Suvalkų. Lietuvos paviljone 
šis sambūris pristatė lininius tau
tinius drabužius, pašoko tautinius 
šokius, vaišino lietuviškais patieka
lais, siūlė pasmaguriauti lietuvišku 
alumi. Lietuvos paviljonas festivalyje 
veikė tris dienas gegužės 24, 25 ir 26 
d. 

Lietuviškų kolektyvų tvarkaraštį 
galima rasti internete adresu http:// 
www.sklis.org. Paviljono adresas: 
Anapilis" Lithuanian Community 
Centre, 2185 Stavebank Rd., Missis-
sauga, ON L5C 1T3 (Stavebank, į 
pietus nuo Queensway, į šiaurę nuo 
QEW). 

(kuris vadinamas „Quad") ir pasi
džiaugti muzika. 

Įėjimas 10 dolerių suaugusiems 
ir 5 doleriai vaikams. Už maistą 
mokama atskirai. Dėl papildomos in
formacijos prašome kreiptis į Aušrą 
Di Raimondo (312-265-9214; jei tele
fonas užimtas, palikite žinutę); jei 
turite klausimų apie festivalį rašy
kite Rimai r imute_g@yahoo. com. 
Taip pat žinias apie festivalį ir pačią 
vietą rasite Naperville mieste tinkla-
lapyje: www.LTMiniFest.org. 

Lina Samonytė, Toronto Maironio 
lituanistinės mokyklos moksleivė. 
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Published daity except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Tel.: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $1 35. 

Postmaster: Send address changes to 
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
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JAV 
MetamsJI 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 *1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorius -
kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 

kultura@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: 

rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

administracija@draugas.org 

http://
http://www.sklis.org
http://www.LTMiniFest.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:kultura@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

BENDRAS JAV LB IR 
LIETUVOS AMBASADOS 

POSĖDIS 
MARIIA REMIENĖ 

Š.m. gegužės 26 d. Washington, 
D.C. priemiestyje įvyko bendras JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos 
Respublikos ambasados posėdis. Šio 
posėdžio tikslas buvo pasitarti dėl 
Ambasados ir LB bendradarbiavimo 
kultūros, mokslo, visuomeninės veik
los, informacijos srityse bei tęstinu
mo naujuose projektuose. 

Posėdį atidarė JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas Vytautas Ma
ciūnas. Jis pasveikino naująjį ambasa
dorių Audrių Brūzgą ir ambasados 
darbuotojus, pabrėždamas, kad daug 
yra lietuviškų reikalų ir darbų, ku
riuos galima bendromis jėgomis atlikti. 

Ambasadorius Brūzga padėkojo 
už kvietimą bendradarbiauti su JAV 
Lietuvių Bendruomene, kuri tur i 
nusibrėžusi aiškias darbo gaires. 
Anot jo, už Atlanto gyvena didelė da
lis Lietuvos ir lietuviškas gyvenimas 
buvo ir yra čia gyvas, to Lietuva ne
gali ignoruoti. Ambasadorius pa
brėžė, kad toks pirmas darbingas 
susitikimas turėtų tęstis ir ateityje. 
Brūzga LB narius supažindino su LR 
ambasados darbuotojais: Nida Dal-
mantaite, Žana Tarasevič, Kornelija 
Jurgitiene, Dalia Kadišiene ir Liu
tauru Bauža. Savo ruožtu LB Krašto 
valdybos pirmininkas Maciūnas am
basadorių ir ambasados darbuotojus 
supažindino su krašto valdybos na
riais, atvykusiais iš įvairių vietovių: 
Juozu Polikaičiu, Stasiu Bačkaičiu, 
Sigita Šimkuviene, ses. Margarita 
Bareikaite, Dale Lukiene, Laurynu 
Misevičiumi, Eugenija Misevičiene, 
Vaiva Vėbraite, Stefa Alšėnaite-Ur-
ban ir Marija Remiene. Kiti LB val
dybos nariai, kurie negalėjo atvykti i 
posėdį, posėdyje dalyvavo per tele
foną. LB valdybos pirmininkas taip 
pat padėkojo Dalei ir Algiui Lukams, 
sutikusiems priimti, pavaišinti ir 
globoti šio posėdžio dalyvius. 

Bendrame JAV LB ir Lietuvos 
ambasados posėdyje buvo aptarti 16 
klausimai-punktai. Pirmuoju punktu 
buvo painformuota apie 2008 metais 
ruošiamą JAV ir Kanados Bend
ruomenių Tautinių šokių šventę, kuri 
įvyks liepos pirmą savaitgalį Los 
Angeles, California. Nors didžioji 
našta tenka organizaciniam komite
tui Los Angeles, ir kitų vietovių lietu
viai kviečiami kuo gausiau prisijungti 
ir dalyvauti. Šokėjus traukia nau
jovės, o plačioji visuomenė savo 
atostogų laiką gali maloniai praleisti 
atvažiavusi į Šokių šventę, pasi
džiaugti ne tik švente, bet ir Califor
nia įvairenybėmis. Tautinių šokių 
šventė nėra tik jaunimo susibėgimas, 
tai ir vyresnių žmonių dvasinis bei 
tautinis atsinaujinimas. Komitetas 
stengsis Įtraukti latvius ir estus, kad 
amerikiečiams būtų parodytas baltų 
solidarumas. 

Mokslo ir kūrybos simpoziumas 

įvyks 2008 metais Čikagoje, tiksli 
data dar nenustatyta. Apie šį svarbų 
kultūrinį įvykį kalbėjo dr. Stasys 
Bačkaitis. Manoma, kad simpoziume 
dalyvaus apie 200 mokslininkų. Di
desnė jų dalis atvyks iš Lietuvos. 
Paskaitos vyks sesijose, bet bus ir ple
narinių posėdžių. Numatytos įvairios 
temos: reformos Lietuvos švietime, 
energetika, mokslinis globalinis ben
dravimas, galimybė grįžti į Lietuvą. 
Jos būtų patrauklios ir visuomenei. 
Dr. Stasys Bačkaitis pakvietė ir am
basadorių pasiūlyti simpoziumui 
naujų temų. 

Ambasadorius Audrius Brūzga 
kreipėsi į LB, klausdamas, kaip ge
riau paminėti 2009 m. Lietuvos tūk
stantmetį. Šioje srityje Lietuvių Ben
druomenė yra ypač svarbi savo patir
timi. Kaip par tnerė LB Kultūros 
taryba turi ne vieną projektą. Am
basadoriaus įsitikinimu, kartu sujun
gus jėgas, Lietuvos vardas būtų 
stipriau pagarsintas JAV per kul
tūros, mokslo ir informacijos veiklą. 
Brūzga paminėjo, kad ambasada ne
turi biudžeto kultūros reikalams, be 
to, sunku gauti vizas, brangsta ke
lionių bilietai. Minint šią sukaktį, yra 
gera proga iškelti lietuvių istoriją, 
mūsų meną, muziką ir įnašą vakarų 
civilizacijai. Parodydami šias ver
tybes kitiems, įtikinsime amerikiečių 
visuomenę, kad lietuvių tauta ir jos 
valstybė nėra vien šio šimtmečio 
kūrinys, o kur kas senesnis, turintis 
garbingą praeitį ir savitą kultūrą. 

Lietuvos ambasada aktyviai daly
vauja bevizio režimo Lietuvai pro
gramoje. Kol kas nieko aiškaus nėra 
dėl galimybės artimoje ateityje įvesti 
bevizį režimą, keliaujant į JAV Di

ls kairės į dešinę: Žana Tarasevič, Marija Remienė, Audrius Brūzga ir Juozas 
Polikaitis. 

džiajai daliai Kongreso ir Senato 
atstovų bijosi įsileisti svetimšalių dėl 
terorizmo baimės. Kongreso narys 
Šimkus yra pateikęs programą dėl 
vizų palengvinimo, bet kelias dar yra 
ilgas ir sunkus. 

Birželio 13 d. Washington, D.C. 
bus atidarytas memorialas komuniz
mo aukoms atminti. Plačiau buvo 
diskutuota ir dėl lietuviško paveldo 
JAV išsaugojimo. Lietuvoje yra su
darytas 3-jų asmenų komitetas, vis 
dėlto šis lietuviams svarbus reikalas 
Amerikai nėra svarbus. Ir toliau nyk
sta lietuviški pastatai, bažnyčios, 
kitas turtas. Į Lietuvą iš Amerikos 
vyksta žydų atstovai dėl žydų kapinių 
išsaugojimo. Apie lietuvišką paveldą 
kalbėjo Algis Lukas. Jis nori išleisti 
geros kokybės albumą su nuotrau
komis, aprašymais lietuvių ir anglų 
kalbomis apie mūsų įsigytas ver
tybes, gražius pastatus. 

JAV lietuvių archyvais rūpinasi 
LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalė 
Lukienė. Ji jau spėjo susipažinti su 
turimais archyvais ir jų problemomis. 
Birželio 16-17 dienomis Putnam, CT 
Marijos Nek. Pr. Seserų kongregaci
jos patalpose įvyks konferencija, ku
rios tikslas — pasitarti, kaip archyvų 
turtą susisteminti, suregistruoti, 
sukataloguoti tolimesniam išsaugo
jimui. 

Aktyvus sporto organizatorius 
Laurynas Misevičius pranešė apie 
birželio mėn. 16-17 dienomis New 

York įvyksiančias sporto žaidynes. 
Jose dalyvauti užsiregistravo 40 
įvairių šakų komandų. Sportas yra 
svarbi kultūros veiklos dalis, ypač 
pritraukianti jaunimą. 

Tiek LB, tiek LR ambasadai labai 
rūpi, kaip išsaugoti Lietuvos piliety
bę. Mums, lietuviams, yra svarbu 
išlikti lietuviais ir būti Lietuvos dali
mi. Išeivija buvo ir liks svarbi Lie
tuvai, nes už Lietuvos ribų gyvena ir 
gyvens tautos dalis. JAV LB ir PLB 
pirmininkai yra parašę laiškus Lie
tuvos vyriausybei, išsakę savo pozici
ją rūpimu reikalu. Toliau yra renka
mi parašai. JAV LB Kultūros taryba 
yra įsipareigojusi sudaryti JAV 
kultūrininkų sąrašą, paskelbti jį in
ternete ir sudaryti renginių kalen
dorių. To ypač pageidavo ambasada. 

JAV LB ir LR ambasados darbuo
tojų posėdis truko visą dieną, tik su 
trumpa per t rauka užkandžiams. Jis 
buvo itin darbingas. Nors ne visus 
darbotvarkės punkus galėjome pla
čiau aptar t i , toks pirmas bendras 
posėdis p r ia r t ino JAV LB ir LR 
ambasadą išeivijos ir Lietuvos rūpi
mais reikalais. Susitikimo pabaigoje 
ambasadorius Brūzga informavo, kad 
Lietuvos ambasada "VVashington, D.C. 
vis dar remontuojama, didinama, bet 
fasadas liks toks, koks ir buvo. 
Posėdžiams pasibaigus, Washington, 
D.C. LB apylinkės atstovai visus susi
tikimo dalyvius pakvietė į draugišką 
šeimos gegužinę. 

Bendro JAV LB ir LR ambasados posėdžio dalvv ia i 
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JAV LB Švietimo tarybos 
rasinių ir piešinių konkursui 

pasibaigus 
v 

Baigėsi JAV LB Švietimo tarybos 2006-2007 m. m. rašinių ir piešinių 
konkursas. JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė atsiuntė 
redakcijai konkurso rezultatus. 

Konkurse dalyvavo 19-os lituanistinių mokyklų mokiniai. Gauti 442 dar
bai. Iš jų: 315 piešiniai ir 127 rašiniai. 

P ieš in ių k o n k u r s o r ezu l t a t a i (vertinimo komisiją sudarė: pirmininkas 
Erikas Narkevičius ir narės: Danguolė Kuolienė bei Vilija Pakalniškytė): 

Daržel io - 1-mos k lasės grupėje : 
I vieta — Nojus Bartkevičius, ,^Ąžuoliuko" mokykla, Kiškučių kl. 
I vieta — Brigida Dočkus, Čikagos lituanistinė mokykla, Darželis 
II vieta — Aidas Jakubėnas, Bostono lituanistinė mokykla, 1 kl. 
III vieta — Linas Beloziorovas, Čikagos lituanistinė mokykla, 1 kl. 

2 - 3 klasių grupėje: 
I vieta — Teodoras Bubulis, „Ąžuoliuko" mokykla, 2 klasė 
II vieta — Darius Volertas, Vinco Krėvės lituanistinė mokykla, 3 kl. 
III vieta — Kristina Imshaitė, Gedimino lituanistinė mokykla, 3 kl. 

4 - 5 - 6 klasių grupėje: 
I vieta — Julytė Pacevičiūtė, Gedimino lituanistinė mokykla, 5 kl. 
II vieta — Gabija Trečiokaitė, Maironio l i tuanistinė mokykla 

(Lem'ont), 4 kl. 
II vieta — Aras Kazlauskas, Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla (Los 

Angeles), 5 kl. 
III vieta — Gabrielius Zibaitis, Bostono lituanistinė mokykla, 5 kl. 

Rašinių konkurso rezultatai (vertinimo komsiją sudarė: pirmininkė 
Mirga Girniuvienė ir nariai: Irena Šebedienė bei Arėjas Užgiris): 

2 - 3 klasių grupėje: 
I vieta — Gabrielė Gedo, K. Donelaičio lituanistinė mokykla, 3 kl. 
II vieta — Dorotėja Bubulytė, „Ąžuoliuko" lituanistinė mokykla, 3 kl. 
III vieta — Gintarė Meižytė, K. Donelaičio lituanistinė mokykla, 3 kl. 

4 - 5 - 6 klas ių grupėje : 
I vieta — Vilius Vyšniauskas, Sv. Kazimiero lituanistinė mokykla (Los 

Angeles), 6 kl. 
II vieta — Andrėja Petrulytė, „Žiburio" lituanistinė mokykla, 6 kl. 
III vieta - Kristina Narbutaitė, Sv. Kazimiero lituanistinė mokykla 

(Los Angeles), 5 kl. 
7 - 8 klasių grupėje : 

I vieta — Dainius Volertas, Vinco Krėvės lituanistinė mokykla, 8 kl. 
II vieta — Vaidas Razgaitis, Vinco Krėvės lituanistinė mokykla, 8 kl. 
III vieta — Viktorija Stanovaja, „Žiburio" lituanistinė mokykla, 7 kl. 

9 - 1 0 klasių grupėje : 
I vieta — Mindaugas Balčiūnas,,Ąžuoliuko" lituanistinė mokykla, 9 kl. 
II vieta — Tadas Mikuckis, Sv. Kazimiero lituanistinė mokykla (Los 

Angeles), 9 kl. 
III vieta — Vytas Štuopis, Bostono lituanistinė mokykla, 10 kl. 

Laimėtojai buvo apdovanoti „Barnes & Nobles" knygų parduotuvės kre
dito kortelėmis ir medaliais. Visi dalyvavę konkurse mokiniai taip pat gavo 
dovanėlę: trispalvę apyrankėlę su užrašu „Konkurso dalyvis". 

JAV LB Švietimo taryba dėkoja visiems mokiniams ir jų mokytojams, 
prisidėjusiems prie konkurso sėkmės. 

,/Draugo' lietuviukų" skyrelis spausdina pirmųjų vietų laimėtojų darbus, 
o visus kitus premijuotus darbus galite pasižiūrėti JAV LB Švietimo tarybos 
tinklalapyje: www.svie t imotaryba .org 

Meškiuko Rudnosiuko viešnagė 
K. Donelaičio mokykloje 

— Mama, aš žaisiu su kala
dėlėmis, — pasakė meškiukas Rud-
nosiukas. 

— Ne,— atsakė jo mama. 
— Kodėl?— klausinėjo Rudno-

siukas. 
— Nes tu lankysies Kristijono 

Donelaičio lietuviškoje mokykloje. 
Renkis ir neužmiršk savo knygų 
krepšio, — pasakė mama. 

— Gerai,— tarė Rudnosiukas. 
Rudnosiukas skubiai ėjo takeliu 

ir matė daug gėlių. Kai atėjo į mokyk
lą, jis bandė susidraugauti su vaikais. 

— Ne, su meškiuku ne, ne ir ne! 
— sakė jie. 

Rudnosiukas nusprendė parašyti 
eilėraštį. Jis parašė: 

Buvo graži, graži diena. 
Saulė švietė labai labai. 
Gėlės žydi, kaip spalvotos ugnys! 
Ežeras burbuliuja. 
O šilta truputėlį vėjas pučia. 
Buvo labai graži diena! 

Meškiukas Rudnosiukas. 
Mokytoja atėjo į kambarį. Visi 

vaikai tvarkė žaislus, su kuriais žai
dė, ir atsisėdo ant grindų. Mokytoja 
pasakė: 

— Mes turime svečią, Meškiuką 
Rudnosiuką. 

— Chmu, — pasakė vienas ber
niukas. Rudnosiukas paklausė: 

— Ar aš galiu savo namus nu
piešti ant lentos? 

— Taip, — atsakė mokytoja. 
Rudnosiukas nupiešė savo namus ant 
lentos ir visi žiūrėjo į tą piešinį. Mo
kiniai suprato, kad Rudnosiukas gy
vena tarp eglių. Tada mokytoja pa
sakė: 

— Mokykimės. 
— Rudnosiuk, — pasakė mokyto

ja, — parašyk po vieną žodį su kiek
viena abėcėlės raide. 

— Gerai, — atsakė Rudnosiukas. 
Rudnosiukas truputėlį pagalvojo ir 
tada parašė: „Mešiukas Rudnosiu
kas. Aa ananasas, „Ąą ąžuolas, Bb 
bitės, Cc citrina, Cč Čiurlionis, Dd 
dūda, Ee ežys, Ėė ėdžios t. t. 

Kai Rudnosiukas baigė, mokytoja 
pažiūrėjo į Rudnosiuko darbą ir nu
sišypsojusi ir pasakė: 

— Labai gerai, Rudnosiuk! 
Per pertrauką visi valgė pietus. 

Rudnosiukas suvalgė medaus su
muštinį. Po pietų visi žaidė žaidimą: 
„Pele, pele, pas ką žiedas žydi?" Po 
žaidimo visi ruošėsi vykti namo. 
Meškiukas pasakė: 

— Buvo labai smagu. Jūs esate 
labai gera mokytoja. 

Taip taręs, Rudnosiukas išėjo na
mo. Namuose jis paklausė mamos: 

— Ar galiu žaisti su kaladėlėmis? 

Gabrielė Gedo 
K. Donelaičio lituanistinė 

mokykla, Rockville, MD, 3 sk. 

Nojus Bartkevičius, ..Ąžuoliuko" lit. m-la. 

JAV LB švietimo tarybos rašinio konkurso III vietos laimėtoja Gintarė 
Meižytė ir I vietos laimėtoja Gabrielė Gedo iš Kristijono Donelaičio litu
anistinės mokyklos, VVashington, DC. G VerbušcnMes nuotr 

http://www.svietimotaryba.org
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Gudrus žvėrelių planas 

Julytė Pacevičiutė. Gedimino lituanistinė mokykla. 

Teodoras Burbulis, „Ąžuoliuko" lit. m-la. 

Ateities lituanistinė mokykla 
— Labas rytas, Evaldai, šiandien 

— vasario 15, 2120 metai po Kris
taus", — garsiai balsas iš kompiute
rio šaukia. — Laikas atsikelti! 

Kai Evaldas neišlipo, kompiute
ris išvertė miegantį berniuką iš lovos 
— laikas ruoštis į lietuvišką mokyklą! 
Evaldas atsikėlė nuo grindų ir nuėjo 
nusiprausti. 

Tomas, Evaldo geriausias drau
gas, jau buvo nusiprausęs, apsirengęs 
ir laukė, kad pusryčių mašinėlė jam 
paruoštų ryto valgį vitaminų — pro-

v 

teino ir pieno mišinį. Šiandien Tomas 
užsisakė šokoladinį. Laukdamas pus
ryčių, Tomas nueina prie savo 
„kompo" susisiekti su Evaldu, jis 
nori jį paskubinti į lietuvišką mokyk
lą, nes Evaldas visada vėluoja. 

Evaldo „kompas" perspėja, kad 
Tomas bando susisiekti. Evaldas tuoj 
jam atsako, kad jis jau vėluoja. 

Tomas nepatenkintas valgo „pus
ryčius" ir įlenda į spintą - teleporterį, 
kuris nukelia jį į Vilnių, kur įsikūrusi 
lietuviška mokykla. Amerikos lietu
viams paskutinę sekundę jis pas
paudė mygtuką, kuris jį persiuntė 
pas Evaldą. Teleporteris Tomą siųs 
ten, kur esi gavęs leidimą keliauti. J is 
atsirado prie Evaldo durų. Evaldas 
tuoj atidarė duris ir pasakė: 

„Skrendam! Aš pasiruošęs!" Tomas 
sako: ,,Aš šį rytą turėjau laiko ir skai
čiau apie senoviškas lietuviškas mo
kyklas. 2007 metais beveik kiekvie
name mieste, kur gyveno lietuviai, 
buvo mokyklos. Visi jie į mokyklas 
važiavo automobiliais. Kelionė truk
davo net valandos laiko. 

Šiandien tai juokinga. Nes dabar 
yra tik viena mokykla Vilniuje. Tu at
keliauji iš Argentinos, o aš iš Phila-
delphia." „Ką dar rašė?" — klausė 
Evaldas. 

— Kad kiekvienas vaikas turėjo 
savo knygas, o ne kompą. Jie viską 
rašė sąsiuvinyje, — aiškino Tomas. 

— Aš niekad nesuspėčiau rašyti, 
nes aš lėtai rašau, — garsiai galvojo 
Evaldas. 

Tomas toliau kalbėjo: „Klasės 
buvo tokios mažos, kartais tik du mo
kiniai vienam skyriuje. O dabar 
aštuntoje klasėje turime 2,000 moki
nių." Evaldas laiko pilvą nuo juoko. 

Brabp. „Mano laikrodis praneša 
kad reikia lipti į teleportą, kad spėtu
me klasėn." Evaldas dar juokiasi: 
„Gerai, lipam." 

Dainius Volertas 
Vinco Krėvės mokykla, 8 kl., 

Narberth, PA 

Kai pasaulyje nebebuvo vietos 
statyti namų, statybininkai sugalvojo 
nukirsti miškus. Pirmas miškas, kurį 
jie norėjo nukirsti, vadinosi „Gyvūnų 
Miškas". Siame miške gyveno labai 
keisti gyvūnai: lapė, voverė, stirna, 
lokys, žebenkščiukas ir bitė. Draugai 
susidraugavo, kai jų miškas buvo už
sidegęs ir kai jie vienas kitam padėjo 
išgyventi. Lapė buvo labai gudri ir 
maža, o lokys buvo storas ir baisus. 
Stirna buvo labai greita ir džiaugs
minga. Voverė ir žebenkščiukas buvo 
mažiukai ir galėjo įlįsti beveik bet 
kur. Bitė skraidydavo aplink ir šnipi
nėjo aplink. 

Visi draugai valgė pietus, kai 
staiga atskrido bitė ir pasakė: „Mūsų 
mišką nori nupjauti statybininkai!" 
Visi gyvūnai išsigando. Iš pradžių 
lapė, voverė, stirna, lokys ir žebenkš
čiukas galvojo, kad bitė juokauja. Jie 
pradėjo juoktis ir šaipytis iš bitės, bet 
kai ji vėl pasakė, šį kartą rėkdama, 
visi ja patikėjo. Dėl šito įvykio, šeši 
draugai sutarė sušaukti susirinkimą 
su visais kitais miško gyventojais. 

Kai visi miško gyventojai, maži ir 
dideli, susirinko į miško aikštelę, lo
kys ir sako: „Šiandien man bitė pa
sakė, kad statybininkai nori iškirsti 
mūsų mišką! Prašau nesijaudinti! 
Gudri lapė išaiškins mūsų planą!" 

„Prašau patylėti!— pradėjo la
pė. — Mano planas yra toksai: pirma, 
mūsų tikslas yra sustabdyti statybi
ninkus! Antra, jeigu mes norime nu
vilioti juos, mums reikės, kad bičių 
pulkas juos geltų tol, kol jie pabėgs. 
Trečia, kol bitės statybininkus vilios 
vis tolyn, voverės ir žebenkščiuko šei
mos turės įlįsti į jų buldozerį ir nu-
griaužti visus laidus ir storas vielas. 
Kol voverės ir žebenkščiukai tą da
rys, didelis lokys turės nulaužti vairą. 
Ketvirta, kol visa tai bus daroma, 

stirna ir aš žiūrėsime ir pasakysime, 
ar neiškils kažkokių problemų. O jūs 
visi kiti slėpkitės nuo statybininkų. 
Toks mūsų planas! Ar visi supratot?" 

— Taip! — atsakė visi susirin
kusieji. 

— Gerai, dabar liko tiktai laukti, 
— pasakė stipriu balsu lokys. 

Gyvūnai „Gyvūnų Miške" turėjo 
laukti labai labai ilgai — 1 mėnesį. 
Jie laukė labai nekantriai, kol vieną 
dieną pasirodė statybininkai! Lokys 
visiems garsiai garsiai sušuko: „Visi į 
vietas! Pasiruoškite! Ateina statybi
ninkai!" Visi greitai pasiruošė. 

Kai bitės pamatė statybininkus, 
jos iš karto pradėjo pulti ir gelti juos. 
Vėliau visi iš paskos: voverė ir že
benkščiukas nugriaužė laidus, kol lo
kys nulaužė vairą ant buldozerio. Vi
sas gyvūnų planas sklandžiai pavyko. 

Po tylios ir laimingos dienos visi 
nuėjo miegoti į savo gražiai pastaty
tus namus. Kai jau visi valgė pietus 
kitą dieną, lokys ir bitė kartu su stir
na visus gyvūnus pakvietė į jų susi
rinkimo vietą. Kaip ir praeitą kartą, 
lokys visus nutildė ir pakvietė lapę 
pasakyti keletą žodžių. Lapė pradėjo 
sakyti, kad praeitą dieną visi atliko 
labai didelį darbą — išvarė statybi
ninkus! „Todėl šia proga aš kviečiu 
visus šią naktį ateiti pas mane į na
mus. Mes suruošime linksmą šven
tę!" 

Vakare visi miško gyventojai su
sirinko prie lapės olos, kur švietė dau
gybė jonvabalių ir kvepėjo pušų sa
kais. Žiogai užgrojo smagią muziką, o 
žvėreliai pradėjo puotą ir šokius. Visi 
buvo laimingi, kad išgelbėjo savo miš
ką ir gimtuosius namus. 

Vilius Vyšniauskas 
Los Angeles Sv. Kazimiero 
lituanistinė mokykla, 6 sk. 

Kas ta Lietuva? 
Vėl šeštadienis. Ir vėl sėdžiu kla

sėje, nors labiau norėčiau būti kur 
nors kitur. Bet turiu sėdėti ir moky
tis, kad nepamirščiau lietuvių kalbos. 
Na, taip sako mama, tėtis, seneliai, o 
man atrodo, kad aš ir taip daug moku. 

Pakeliu galvą, pažiūriu į kairę 
pusę. Ten sėdi Edvardas. Jis kažką 
rašo ir man labai primena, kaip prieš 
keletą metų amerikietiškoje mokyk
loje sutikau jo brolį Niką, mes mokė
mės toje pačioje klasėje, ir greitai su
sidraugavome. Vieną dieną jis mane 
pakvietė į svečius nes gyvename ne
toli vienas kito. Ir tada sužinojau, 
kad jis turi lietuviško kraujo. Jo ma
ma pasakė, kad ji yra lietuvė, kad jos 
ir mama, ir tėtis buvo lietuviai, kad 
Nikas turi jaunesnį brolį Edvardą... 
Ėmiau kalbėti lietuviškai, bet ji ne
mokėjo. Mama maža būdama lankė 
šeštadieninę mokyklą, bet rimtai ne
simokė. Niko ir Edvardo tėtis buvo 
amerikietis. Namuose kalbėjo angliš
kai. Tėtis anksti žuvo, bet visi ir to
liau bendravo tik angliškai! 

Nikas nelabai domėjosi Lietuva, 
bet tada jis supažindino mane su savo 
broliu Edvardu, kuriam buvo labai 
įdomu, kas ta Lietuva. Aš jam papa
sakojau, ką tik prisiminiau. Po kurio 
laiko buvo atidaryta šeštadieninė lie
tuviška mokykla. Nors man labai ne
patiko, turėjau į ją eiti. Papasakojau 
Edvardui apie tą mokyklą. Jisai mane 
labai nustebino, nes susidomėjo lietu
viška mokykla ir norėjo pabandyti jo
je mokytis. Jis pabandė keletą kartų, 
ir jam labai patiko. Nors vienintelis iš 

visų vaikų nemokėjo kalbėti lietu
viškai, labai norėjo išmokti. Bet pra
sidėjo vasaros atostogos. Mūsų šei
mos susidraugavo, ėmė dažnai bend
rauti. 

Edvardas paprašė mamos, kad 
leistų jį eiti į lietuvišką mokyklą ir ki
tais metais. Kiti vaikai nenori, o jis 
labai norėjo. 

Šiais mokslo metais Edvardas 
sėdi klasėje kiekvieną šeštadienį. Mes 
su juo bendraujam angliškai, bet kar
tais ir lietuviškai. Jam labai sunku, 
tai mes jam padedam. Edvardas labai 
domisi Lietuvos žemėlapiu, ieško ten 
miestų. Didelėje knygoje apie Lietuvą 
jis ilgiausiai žiūrėjo į Trakų pilį ir 
Kryžių kalną. 

Neseniai vyko lietuvių šventė. 
Mūsų mokyklos vaikai vaidino pa
saką apie paršiukus. Vaidinime daly
vavo ir Edvardas. Į šventę atvažiavo 
Edvardo brolis Nikas, mama, patėvis 
ir močiutė, kuri labai didžiuojasi, kad 
jos anūkas lanko lietuvišką mokyklą. 
Pasakoje Edvardas vaidino paršiuką, 
kuris atvyko iš Floridos į Lietuvą 
aplankyti savo pusbrolių trijų par
šiukų. Edvardas labai gerai vaidino, 
nors ir turėjo kortelę su žodžiais. Jam 
buvo dar per sunku viską išmokti 
mintinai. Mamai net ašara nuriedėjo, 
kad jos sūnus taip gerai vaidino. Nuo 
brolio akių neatitraukė ir Nikas. 

Kažin, ką jis tada galvojo? Gal ir 
jam pasidarė įdomu, kas ta Lietuva!? 

Mindaugas Balčiūnas 
„Ąžuoliuko" lit: mokykla 

Cape Coral, FL 



DRAUGAS, 2007 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis 

„Cavaliers" išlygino rezul ta tą Lietuvos lenkai galės susigrąžinti 
autentiškas pavardes 

Ž. Ilgauskas su L. Jamesu užtvėrė kelią varžovui. EPA/ELTA nuotr. 

Cleveland, gegužės 30 d. (BNS) 
— Antrąją pergalę NBA pirmenybių 
Rytų konferencijos finale iškovojo 
Cleveland „Cavaliers" komanda su 
Žydrūnu Ilgausku. „Cavaliers" an
tradienį namuose rezultatu 91:87 nu
galėjo Detroit „Pistons" ir išlygino 
serijos iki 4 pergalių rezultatą 2—2. 

Rezultatyviausias nugalėtojų 
gretose tradiciškai buvo LeBronas 
Jamesas, pelnęs 25 taškus, atlikęs 11 

rezultatyvių perdavimų ir atkovojęs 
7 kamuolius. Naujokas Danielis Gib
sonas prie pergalės pridėjo 21 tašką, 
pasiekdamas karjeros rezultatyvumo 
rekordą. 

Šį kartą kiek blankiau pasirodęs 
Z. Ilgauskas surinko 9 taškus ir at
kovojo 7 kamuolius. Per 33 minutes 
vidurio puolėjas pataikė 3 iš 7 dvitaš
kių, 3 iš 4 baudos metimų, triskart 
suklydo ir 2 prasižengė. 

Privačioms įmonėms Lietuvoje 
vadovauja vis jaunesni vadovai 

Vilnius, gegužės 30 d. (Alfa.lt) 
— Privačių įmonių vadovais dažniau
siai tampa 23 - 28 amžiaus darbuoto
jai. Remiantis daugiau kaip 21,000 
darbo paieškos portalo „naujas-DAR-
BAS.lt" turimų gyvenimo aprašymų 
vertinimu moterys sudaro 47 proc. 
tokio amžiaus vadovų. 

„Tai, jog vis jaunesni žmonės už
ima vadovaujančias pozicijas įmo
nėse, rodo iš esmės besikeičiančią si
tuaciją Lietuvos darbo rinkoje. Kaip 
jau esame minėję, darbdaviai vis daž
niau samdo studentus, suteikdami 
jiems galimybę pradėti karjerą dar 
nebaigus studijų, todėl natūralu, kad 
atsiranda galimybė jaunesniam dar
buotojui greičiau įgyti reikiamos pa
tirties ir užimti vadovaujančią pozici
ją," - sakė „naujasDARBAS.lt" pro
jekto vadovas Šarūnas Dyburis. 

„NaujasDARBAS.lt" atlikto ver
tinimo rezultatų analizė rodo, kad 34 
proc. darbuotojų vadovaujančią pozi
ciją užėmė būdami 23 - 28 metų am
žiaus. 

Anot S. Dyburio, jaunas vadovas 
darbdaviui patrauklus dėl daugelio 
priežasčių: yra įgijęs vakarietišką, į 
klientą orientuotą, išsilavinimą, 
pasižymi novatorišku mąstymu, grei
ta orientacija, ryžtingiau priima rizi
kingus sprendimus. Tai ypač svarbu 
jaunai, besiplečiančiai ar stiprioje 
konkurencinėje aplinkoje veikiančiai 
įmonei. 

Renkantis vadovą turi įtakos ir 

darbo rinkos pasiūla. Šiuo metu 
aukštos kvalifikacijos specialistų, tu
rinčių stiprių vadovo savybių, yra 
daug mažiau nei reikia. Be to, ne 
kiekviena įmonė gali sau leisti pa
samdyti tokį specialistą, nes jų prašo
mas atlygis už darbą yra didesnis nei 
dažna įmonė norėtų ar galėtų skirti. 

Deja, jauni vadovai turi ir trūku
mų, kurių mokymai ar kursai kvali
fikacijai "kelti ištaisyti negali. „Jie tu
ri daug žinių, bendrą supratimą, ta
čiau dažnai trūksta gyvenimiškos pa
tirties - nuojautos, kaip kokioje si
tuacijoje bendrauti, kokius darbo me
todus taikyti. Dėl šių priežasčių pri
imti sprendimai gali pasirodyti sku
boti ir neefektyvūs, kartais net žalin-
gi įmonei", - teigė S. Dyburis. 

Vyresnio amžiaus darbuotojai va
dovaujančias pareigas užima dvi
gubai rečiau. Viena iš priežasčių, ko
dėl vyresnio amžiaus darbuotojai yra 
rečiau pasirenkami vadovauti, yra jų 
stereotipinis mąstymas. Tokie vado
vai dažnai sprendimus priima atsi
žvelgdami į anksčiau patirtas sėkmes 
ar nesėkmes, jų veiksmai tampa tipiš
ki ir neatspindi individualios situaci
jos. 

Tyrimo rezultatai parodė, jog be
veik pusę, 47 proc, visų 23 - 28 metų 
vadovų yra moterys. S. Dyburis ma
no, jog tai, kad vis daugiau jaunų mo
terų prioritetą teikia karjerai, fi
nansinei gerovei kurti lemia sociali
nės priežastys. 

* Kaune Arvydo Sabonio 
krepšinio mokykla atsisveikino 
su dar viena —jau dešimtąja ab
solventų laida. Antradienį vykusios 
čempionų vakaro ir mokyklos išleis
tuvių šventės metu buvo atsisveikin
ta su 1989 m. gimusių vaikinų karta 
ir pagerbti šio sezono čempionai. A. 
Sabonio krepšinio mokyklos absol
ventai per 11 mokykloje praleistų 
metų spėjo pasiekti daug skambių 
pergalių. Saboniukai du kartus tapo 

Lietuvos čempionais ir kartą nugalė
jo Europos jaunimo lygos čempiona
te. 

* Birželio viduryje Italijoje 
vyksiančiose Europos kultūriz
mo ir f itneso pirmenybėse (pagal 
WPF versiją) Lietuvos kultūrizmo 
ir fitneso asociacija pagrįstai tikisi 
bent trijų apdovanojimų. „Į varžybas 
siunčiame geriausius atletus", — sa
kė asociacijos prezidentas Saulius 
Misevičius. 

Atkelta iš 1 psl. 
kitataučiams bei lietuviams, susituo
kusiems su kitų tautybių atstovais. 
Dėl pavardžių rašybos originalo kal
ba ilgai kovojo Lietuvos lenkai. Sis 
klausimas buvo ne kartą svarstytas 
per šalių vadovų susitikimus. 

Įstatymo projekte apibrėžta ben
dra taisyklė sako, kad vardas ir pa
vardė, dokumento šaltinyje įrašyti 
lietuviškais rašmenimis, įgaliotos 
institucijos sudaromuose ar išduoda
muose asmens dokumentuose, rašo
mi nekeičiant rašmenų, išskyrus įsta
tyme numatytus atvejus, kurie nėra 
taikomi užsienio valstybių piliečiams. 

Projekte taip pat reglamentuota, 
kad vardas ir pavardė, įrašyti nelie
tuviškais lotyniško pagrindo rašme
nimis, turi būti nurašomi paraidžiui 
lotyniškais rašmenimis, tuo tarpu 
vardas ir pavardė, įrašyti nelotyniško 
pagrindo rašmenimis, turi būti per
rašomi lietuviškais rašmenimis. 

Dar viena naujiena įtvirtinta 
projekte — Lietuvos Respublikos pi
liečių, susituokusių su užsienio vals
tybių piliečiais ir paėmusių sutuokti
nių pavardes, užsieniečių vaikų pa
vardės galės atitikti lotyniško pa
grindo rašmenimis parašytas užsie
nietiškas pavardes. Detalesnę vardų 
ir pavardžių sudarymo ir rašymo 
tvarką nustatys Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos parengtos ir patvir
tintos Vardų ir pavardžių sudarymo 
ir rašymo taisyklės. 

Paskaičiuota, kad naujoji pavar
džių ir vardų rašymo tvarka šalies 
biudžetui gali kainuoti apie 20 milijo

nų litų. Tokius preliminarius skaičia
vimus yra pateikusi Vidaus reikalų 
ministerija (VRM). 

Tokie skaičiai trečiadienio posė
dyje suglumino ir nustebino ir patį 
premjerą Gediminą Kirkilą, kuris tei
ravosi vidaus reikalų ministro Rai
mondo Šukio, kas parengė tokius 
skaičiavimus įr kuo rėmėsi. 

Tačiau į šiuos klausimus kon
krečių a tsakymų premjeras neiš
girdo. G. Kirkilas žurnalistams tre
čiadienį teigė netikįs tokiais kol kas 
neįvardintų ekspertų skaičiavimais ir 
sakė nurodęs patikslinti, kiek gali 
kainuoti įstatymo įgyvendinimas. 

Anot R. Šukio, VRM paskaičiavo 
ir nurodė, kad ministerijos registrai 
ir duomenų bazės turės bus perdary
ti, o tai gali kainuoti apie 19 mln litų. 
Informacinės visuomenės plėtros ko
mitetas prie Vyriausybės, ministro 
teigimu, „turėtų apibendrinti ir ob
jektyviai paskaičiuoti, kiek per visas 
institucijas ir ne valstybines gali kai
nuoti to įstatymo įgyvendinimas ir 
kiek reikės laiko, kad būtų įgyven
dintas". 

Kaip pranešė Vyriausybės spau
dos tarnyba, detalesnę vardų ir pa
vardžių sudarymo ir rašymo tvarką 
nustatys Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos parengtos ir patvirtintos 
Vardų ir pavardžių sudarymo ir rašy
mo taisyklės. Vardų ir pavardžių įsta
tymo projektu siekiama sureguliuoti 
vardų ir pavardžių suteikimą, ištai
symą ir vartojimą, numatyt i ben
druosius reikalavimus vardams ir pa-
vardėms. 

Tapti JAV piliečiu kainuos brangiau 
Atkelta iš 1 psl. 
pareiškė: „Priežastis, dėl kurios nu
tarta pakelti mokesčius, yra labai aiš
ki: agentūrai reikia pinigų. Supran
tame, kad labai daug asmenų palies 

i šie pokyčiai, tačiau nėra reikalo tai 
I 'vynioti į vatą'". 

Remiantis Kongreso sukurtu tei
siniu pagrindu, 99 proc. CIS lėšų gau
namos tiesiogiai iš imigrantų įmokų. 
Toks CIS išlaikymo mechanizmas su
kurtas laikantis minties, kad imi
grantų reikalais besirūpinanti tarny
ba neturėtų būti išlaikoma iš piliečių 
mokesčių mokėtojų kišenės. 

Paskutinį kartą imigracijos mo
kesčiai buvo peržiūrėti beveik prieš 

10 metų. 
Nuo šios vasaros, įsivežti suža

dėtinį/sužadėtinę su specialia viza 
kainuos ne 170 dolerių, kaip anks
čiau, bet 455 dolerius. Mokestis už 
žalią kortą pakils nuo 325 iki 930 do
lerių, o pilietybės prašymas kainuos 
675 dol. (buvo 330). 

E. T. Gonzaleso teigimu, pakėlus 
paslaugų kainas, turėtų pagerėti jų 
kokybė. Tai reiškia, kad supainiotų 
ar pamestų dokumentų atvejų, kuo 
garsėja CIS, sumažės. Tuo tarpu imi
gracijos kainų didinimo kritikai tvir
tina, kad pirmiausia reikėtų parodyti 
žmonėms paslaugų kokybę, o tik tada 
reikalauti didesnių mokesčių. 

Didinama parama palaikams 
iš užsienio parvežti 

Vilnius, gegužės 30 d. (BNS) — 
Vyriausybė pritarė nutarimui, ku
riuo padidino nepasiturintiems as
menims skiriamą valstybės finansi
nę paramą užsienyje mirusių ar žu
vusių Lietuvos piliečių palaikų par
vežimo į Lietuvą išlaidoms padengti. 

Valstybės skiriama finansinė pa
rama padidinta nuo 32 minimalių 
gyvenimo lygio dydžių (4,160 litų) iki 
54 minimalių gyvenimo lygio dydžių 
(7,020 litų). 

v 

Sia lengvata gali pasinaudoti ne
pasiturintys asmenys mirusių ar žu
vusių artimųjų palaikams parvežti. 
Dėl paramos reikėtų kreiptis į vietos 
savivaldos institucijas. 

Šiam tikslui 2008 metais iš vals
tybės biudžeto papildomai reikės 
skirti apie 300,000 litų. 

Be to, pakeista ir palaikų parve
žimo urnoje tvarka. Nuo šiol tam ne-

Pasikeitė urnų pervežimo į Lietuvą 
tvarka. 

reikės specialaus Lietuvos diplomati
nės atstovybės ar konsulinės įstaigos 
leidimo. 

http://Alfa.lt
http://BAS.lt
http://�naujasDARBAS.lt
http://�NaujasDARBAS.lt
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k.-m Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Tėvynės išdavikas perspėja JAV dėl 
dar baisesnių „ai Qaeda" atakų 

Adamas Gadahnas kalba „ai Qaeda" išplatintame vaizdo įraše. AP nuotr. 

Dubajus, gegužės 30 d. („Reu-
ters"/BNS) — Jungtinių Valstijų lau
kia atakos, baisesnės už 2001 metų 
rugsėjo 11-ąją, jei jos nepaisys „ai 
Qaeda" reikalavimų, sakė vienas is-
lamistų kovotojas amerikietis. 

California gimęs Adamas Ga
dahnas atsivertė į islamą ir yra pir
masis amerikietis nuo Antrojo pa
saulinio karo, kaltinamas tėvynės iš
davimu. Jo vaizdo įrašas buvo pa
skelbtas internete. Manoma, kad A. 
Gadahnas, kuris įraše matyti su tur
banu ir barzda, šiuo metu yra Pa
kistane. 

„Tai, kad nevykdote mūsų rei
kalavimų, reiškia, kad jūs ir jūsų 
žmonės, Dievui panorėjus, patirsite 
dalykus, kurie privers jus pamiršti 
rugsėjo 11-osios, Afganistano, Irako 
ir Virginia politechnikos instituto 
siaubą", — sakė A. Gadahnas, kreip
damasis į prezidentą George'ą W Bu-
shą. 

Balandžio 16-ąją iš Pietų Korėjos 
kilęs studentas Cho Seung-Hui Vir
ginia politechnikos institute nušovė 
32 žmones ir nusišovė pats — šis įvy
kis laikomas kruviniausiu per visą 
JAV istoriją incidentu mokymo įstai
goje. 

„Tai ne raginimas derėtis. Mes 
nesiderame su vaikų žudikais ir karo 

nusikaltėliais kaip jūs", — sakė A. 
Gadahnas. 

Pateikdamas „ai Qaeda" reikala
vimus, jis nurodė: „Išveskite visus iki 
vieno savo kareivius iš visų musul
moniškų žemių. Jei net vienintelis 
JAV karys ar šnipas liks islamo žemė
je, tai bus laikoma pakankamu patei
sinimu mums tęsti savo gynybinį dži-
hadą prieš jūsų šalį ir žmones". 

A. Gadahnas taip pat reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos nutrauktų 
bet kokią „moralinę, karinę, ekono
minę ar kitokią" paramą Izraeliui, 
uždraustų savo piliečiams „keliauti į 
okupuotą Palestiną ar ten apsigyven
ti", paleistų visus kalinamus musul
monus ir liautųsi rėmusios ,,,atsime-
tėliškas" musulmoniškų valstybių 
vyriausybes. 

Pasak jo, vien JAV pajėgų išvedi
mo iš Irako nepakaks. 

Pernai federalinis teismas Cali
fornia valstijoje apkaltino A. Gadah-
ną dėl virtinės „ai Qaeda" propagan
dinių vaizdajuosčių nufilmavimo. Už 
tėvynės išdavimą galima skirti ir mir
ties bausmę. 

FTB A. Gadahną apklausti nori 
nuo 2004 metų gegužės, o JAV vy
riausybė už informaciją, kuri padėtų 
jį areštuoti, pažadėjo iki 1 mln. dole
rių atlygį. 

Baltijos dujotiekis taps geopolitine katastrofa 
L o n d o n a s , gegužės 30 d. 

(„Draugo" ir „Balsas.lt" info.) — 
Baltijos dujotiekis taps geopolitine 
katastrofa. Taip „Financial Times" 
nuomonių skiltyje tvirtina buvęs 
Lenkijos gynybos ministras Radekas 
Sikorskis, žymus lenkų finansininkas 
Maciejus 01ex-Szczytowskis ir Cen
trinės Europos universiteto ekonomi
kos profesorius Jacekas Rostowskis. 

Neseniai pasibaigusiame ES ir 
Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime 
Europos Sąjungos solidarumą Rusijos 
prezidentui Vladimirui Putinui pui
kiai, nors ir pavėluotai, pademons
travo Vokietijos kanclerė Angelą Mer
kei ir Europos Komisijos Dirmininkas 
Jose Manuelis Barroso. x^ autoriai. 
Mintys apie plačios apimties bendra
darbiavimo sutarties tarp Rusijos ir 
ES atnaujinimą turės palaukti, kol 
Rusija nustos taip iššaukiamai elgu
sis su savo kaimynais Europoje. 

Vokietijos kanclerei ir Europos 

Komisijos pirmininkui iš naujo ir kur 
kas geriau įsižiūrėjus į Putiną atėjo 
metas atšaukti Baltijos dugnu iš Ru
sijos į Vokietiją tiesiamo Siaurės Eu
ropos dujotiekio statybos projektą, 
tvirtina autoriai. Rusijos valstybinė 
monopolija „Gazprom" šiame projek
te dalyvauja valdančiojo partnerio, o 
bendrovės BASF ir „Eon" - mažųjų 
akcininkų teisėmis. 

Ekonomine prasme Šiaurės Eu
ropos dujotiekio statyba absurdiška, 
teigia autoriai. Jo kaina (neoficialiais 
duomenimis - 12 milijardų eurų, ofi
cialūs skaičiai nepateikiami) bus 3 ar 
5 kartus didesnė, nei naujų antžemi
nių vamzdynų šalia jau esamų nutie
simas. Projekto finansavimas bus 
sudėtingas, nes Europos rekonstruk
cijos ir plėtros bankas vengia jame 
dalyvauti, o Vokietijos mokesčių mo
kėtojų prisiimami Rusijos įsipareigo
jimai kelia Europos Komisijos abe
jones. 

EUROPA 

LONDONAS 
Itin slapto Didžiosios Britanijos 

krizių komiteto nariai antrą dieną iš 
eilės turi svarstyti galimybes iš
vaduoti penkis Bagdade pagrobtus 
britus. Policininkų uniformas vilkėję 
vyrai penkis britus — keturis priva
čius apsaugininkus ir jų saugotą kon
sultantą — grasindami ginklais pa
grobė antradienį ryte iš Finansų mi
nisterijos pastato Irako sostinės cen
tre. Didžiosios Britanijos vyriausybės 
komitetas „Cobra", kuriam gali prik
lausyti ministrai bei žvalgybos va
dovai ir kuris susitinka dėl tokių įvy
kių kaip 2005-ųjų liepą Londone 
įvykdyti mirtininkų išpuoliai, trečia
dienį vėl posėdžiavo. 

KIJEVAS 
Ukrainos ministras pirmininkas 

Viktoras Janukovičius trečiadienį pa
reiškė, kad iškilo naujų sunkumų 
mėginant išspręsti politinę krizę ša
lyje. „Iškilo problemų, bet aš nenoriu 
į tai sutelkti dėmesį, nes mes susita
rėme, kad šiandien surasime atsaky
mą į šiuos klausimus. Pageidautina 
— teigiamą. Arba, jeigu nesurasime 
— bus blogai", — sakė V Janukovi-

i čius per vyriausybės posėdį sugrįžęs 
iš susitikimo su prezidentus. Jis pa-

; brėžė, jog jeigu prezidento, premjero 
i ir Aukščiausiosios Rados pirmininko 

patvirtintus susitarimus pažeis viena 
ar kita šalis — pažeidėja „turės atsa
kyti už tai prieš visą šalį". 

JAV 

WASHINGTON, DC JAV 
Prezidentas George'as W. Bu-

shas naujuoju Pasaulio banko vadovu 
siūlo buvusį JAV vyriausiąjį prekybos 
atstovą Robertą Zoellicką, kuris šia
me poste pakeistų Paulą Wolfowitzą, 
antradienį sakė vienas JAV adminis
tracijos pareigūnas. G. W. Bushas ti
kisi, kad Pasaulio banko valdyba su
tiks su R. Zoellicko kandidatūra, nu
rodė pareigūnas. G. W. Bushas sakė, 
jog nori, kad P Wolfowitzą pakeistų 
amerikietis, nors Pasaulio banko na

rės ir kai kurie JAV įstatymų leidėjai 
vis dažniau ragina leisti į šį postą 
pretenduoti kandidatams iš viso pa
saulio. 

Jungt inėse Valstijose izoliuotas 
vyras, kuris gegužės mėnesį dvie
juose lėktuvuose galėjo užkrėsti kitus 
keleivius ir įgulos narius vaistams at
sparia tuberkulioze, antradienį pra
nešė pareigūnai. Nuo 1963 metų, kai 
buvo imtasi veiksmų prieš vieną rau
pais sirgusį žmogų, tai yra pirmas 
kartas, kai JAV vyriausybė išleido to
kį įsakymą. Izoliuotas vyras, JAV pi
lietis iš Georgia valstijos, serga vais
tams a t spar ia tuberkulioze (XDR 
TB), kurios praktiškai negalima išgy
dyti jokiais antibiotikais. JAV ir kitų 
šalių pareigūnai bando perspėti ke
leivius, gegužės 13 dieną skridusius 
„Air France" 385-uoju reisu iš At
lanta į Paryžių ir gegužės 24 dieną 
skridusius „Czech Air" 0104-uoju 
reisu iš Prahos į Montreal. 

NEW YORK 
JAV sankcijos neturės reikšmin

gos įtakos Sudano vyriausybei, nes 
nepakenks naftos eksportui, rašo 
anal i t ikus ci tuojantis JAV verslo 
dienraštis „The Wall Street Jour
nal". Pasak kai kurių stebėtojų, dar 
1997 metais paskelbtos ir šiuo metu 
galiojančios sankcijos vykdomos ne
nuosekliai. Ekspertų nuomone, „Su
danas pastarąjį dešimtmetį gana su
maniai apeidavo sankcijas, tad nau
jos sankcijos neturės didesnio povei
kio". Pastaruoju metu Sudanas spar
čiai didina naftos gavybą, kuri jau 
siekia apie 500,000 barelių per dieną, 
ir to pakanka ūkio plėtrai spartinti. 

H U D S O N OAKS 
Texas valstijoje viename namely

je ant ratų buvo rastos keturios pa
kartos mažametės mergaitės ir pa
sikorusi jų motina, bet vieną mergai
tę — 8 mėnesių kūdikį — dar buvo 
spėta išgelbėti, pranešė policija. Tra
gedija įvyko namelių ant ratų aikšte
lėje į vakarus nuo Fort Worth. Nors 
atrodo, kad motina pakorė vaikus ir 
pasikorė pati, apygardos šerifas Lar-
ry Fovvleris sakė, kad policija dar lau
kia skrodimo rezultatų. Pasak jo, mo
tina yra 25 metų Gilbertą Estrada. 
Policijos pareigūnai nepastebėjo jo
kių grumtynių ar t raumų požymių, 
todėl galima spėti, kad motina pako
rė vaikus ir paskui pasikorė pati. 

http://�Balsas.lt
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

VYTAUTO V0LERT014-T0JI KNYGA 
APVALAUS STALO DISKUSIJOJE 

Philadelphia, Šv. Andriejaus pa
rapijoje, gegužės 6 d., tuoj po rytinių 
šv. Mišių, susirinkusieji neskubėjo 
skirstytis namo. Tą dieną čia vyko 
Philadelphia Lietuvių Tautodailės 
instituto ir Kultūros centro orga
nizuojama apvalaus stalo diskusija, 
pristatanti naujausią rašytojo Vy
tauto Volerto knygą , ,Pranyko, ir 
tiek". 

Philadelphia Lietuvių tautodai
lės instituto pirmininkė Aldona Page 
pradėjo renginį pasveikindama auto
rių su jo 14-tosios knygos pasirody
mu, trumpai apžvelgė jo gausų ir pre
mijomis nužymėtą l i teratūrini pa
veldą bei pristatė grupelę knygos 
skaitytojų, susirikusių diskusijai: 
Danutę Surdėnienę, Gabrielių Miro
ną, Vitaliją Dunčienę, Dalią Kai-
riūkštienę, Iloną Babinskienę bei 
Teodorą Dudonienę. Jie buvo susi
rinkę prie stalo, na, o visi kiti daly
viai susėdo šalia. 

Prieš prasidedant diskusijai, 
Dalia Jakienė perskaitė knygos 
ištrauką, kad visi susirinkusieji ga
lėtų pajusti knygos nuotaiką, pa
siruoštų įsijungti į pokalbį. Pačią 
diskusiją vedė iš Čikagos atvykęs dr. 
Vytautas Černius. Jis susirinkusiems 

paminėjo, kad knygos autorių Vytau
tą Volertą jam pirmą kartą teko 
sutikti prieš 67-rius metus Lietuvoje. 
Vingiuoti likimo keliai juos dabar ir 
vėl suvedė, tik šį kartą Philadelphia. 

Dr. Vytautas Černius paragino vi
sus susėsti į glaudesnį būrį ir pakvie
tė tuos, kurie perskaitė knygą, pasi
dalinti savo įspūdžiais. Ne vienas pa
minėjo kalbos vaizdingumą ir raiš
kumą, turtingą rašytojo žodyną, ku
ris privertė net žodynuose paieškoti 
kai kurių žodžių reikšmių. Nors pats 
rašytojas iš Lietuvos pasitraukė gana 
jauno amžiaus ir svečiose šalyse pra
gyveno didžiąją dalį gyvenimo, vis 
dėlto Lietuvos kaimo aprašymas 
romane labai tikroviškas. Tai nuste
bino kai kuriuos skaitytojus, kurie 
stebėjosi, kada rašytojas spėjo taip 
giliai pažinti nepriklausomos Lietu
vos kaimo gyvenimą. 

Daugelis pastebėjo, kad rašytojo 
pasakojimas autentiškas, išgyventas 
asmeniškai. O nepriklausomos Lietu
vos kaimo aprašymas tiems, kuriems 
jį teko asmeniškai patirti, sužadino 
vaikystės prisiminimus. Jaunesniajai 
skaitytojų kartai tai buvo galimybė 
susipažinti su nepriklausomos Lietu
vos kaimo gyvenimu. Net buvo pasiū-

Apvalaus stalo diskusijos dalyviai (iš kairės i dešinę): Teodora Dudonienė, 
Gabrielius Mironas, Ilona Babinskienė, diskusijos vedėjas, svečias iš Čikagos 
dr. Vytautas Černius, Dalia Kairiūkštienė, Danutė Surdėnienė ir Vitalija 
Dunčienė. 

Autorius V. Volertas su B. Volertiene. 

lymų įtraukti šią knygą į lietuvių li
teratūros programas dėl šios knygos 
pažintinės vertės tiems, kuriems ne
teko išgyventi to Lietuvos istorijos 
tarpsnio. 

Karštos diskusijos įsiplieskė dėl 
nepriklausomos Lietuvos žmonių iš-
prusimo-tamsumo. Ar kaimo žmonės 
buvo užsidarę, nesidomintys kas vyk
sta toliau už jų kaimo ribų, a r jie 
buvo savaip išmintingi ir savotiškai 
gudrūs? Skaitytojai pastebėjo, kad 
knygoje parodomas ypatingai gilus 
žmogaus ryšys su gamta, herojų gy
venimai teka lėta eiga, gyvenimo 
tempas kitoks, negu mes jį matome 
šiandien. Šiuolaikiniam žmogui gali 
pasirodyti, kad knygoje per mažai 
veiksmo. Kiti skaitytojai pastebėjo, 
kad romano pabaigoje norėtųsi šiek 
tiek vilties, net prašė autoriaus pa

rašyti naują romaną su laimingesne 
pabaiga! 

Diskusijos pabaigoje dr. Vytautas 
Černius pakvietė tarti žodį patį Vy
tautą Volertą. Autorius padėkojo vi
siems susirinkusiems bei atsakė į kai 
kuriuos skaitytojų komentarus. 

Atrodo, kad renginys sukėlė 
susirinkusiųjų susidomėjimą. Tie, 
kurie knygą perskaitė, galėjo dar 
kartą prie jos sugrįžti, į ją pažvelgti 
iš kitos perspektyvos, na, o tiems 
susirinkusiems, kurie knygos nebuvo 
perskaitę, tai buvo paskatinimas ją 
įsigyti. Renginio pabaigoje knygą bu
vo galima nusipirkti, tačiau turimų 
egzempliorių neužteko visiems pagei
daujantiems. Vytautas Volertas visą 
už knygą gautą pelną skiria Phi
ladelphia radijo programai „Bend
ruomenės balsas" paremti. 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

ĮVAIRUS 

* Atiduodu ne naują sportinį dviratį ir 
siuvimo mašiną. Tel. 708-220-3202. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

'J.iI.»«T'«!l 
irčft V I D A M. 

RhMDfcNTIAl. 
BROKERACF SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Neki lno jamojo tur to 

p i rk imas, pardauimas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

I M S S 

PARDUODA 

Parduodamas gražus 3 micg. 
mažas namukas. 10 mln. nuo 

Michigan City Bcach Ir Bcverty 
Shores. Yra didelis daržas, židinys 

bendrame kambaryje, arti par
duotuvės. Tik 565,000. 

tel. 708 425 5015 Julija 

IEŠKO DARBO 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
(dokumentai, automobilis, kalba) pietiniuo
se rajonuose. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-692-4422. 

* Pirksiu darbą lietuvių, lenkų, rusų šei
moje. Dirbu su visomis aparatūromis su 
sunkiais ligoniais. Labai geros rekomen
dacijos. Tel. 773-396-9232. 

Skelbimų skyriaus 
tei- 1-773-585-9500 

MaM laikraštis 
Kasdieninis 
Nuolatinis 

DRAUGAS 
Tel 773-585-9500 • w«w draugas.org 
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ADVOKATO DANO LAPKAUS 
KONTORA 
www.LapkusLaw.CQm 

Willow Springs, !L 
Tel. 708-839-1556 

KAIP LIETUVIUI IŠSISKIRTI 
AMERIKOJE 

Amerika mėgsta vedusias poras. 
Todėl norintieji skirtis privalo įtikin
ti valdžią, jog taip visiems bus geriau. 
Kiekvienos valstijos skyrybų įstaty
mai kiek skiriasi, bet esmė visur ta 
pati - reikia parodyti tinkamą prie
žastį skirtis, teisingai padalinti vai
kus ir turtus. 

Illinois valstija yra viena iš 
nedaugelio vis dar pripažįstančių 
vieno iš sutuoktinių kaltę ir dėl 
tokios kaltės išskirianti poras. Tai 
nereiškia, kad kaltasis sutuoktinis 
negali kreiptis į teismą skyrybų. 
Populiariausios priežastys su kalte 
yra: (1) Fizinis smurtas (skyrybų sie
kiantis asmuo turi įrodyti teismui, 
kad sutuoktinis daug kartų be provo
kacijos ar priežasties pakėlė ranką ar 
kitaip demonstravo žiaurumą ir dėl 
to besikreipiantis asmuo patyrė suža
lojimų ar tapo nervingas); (2) Psicho
loginis smurtas (skyrybų siekiantis 
asmuo turi įrodyti, kad sutuoktinis 
daug kartų griebėsi psichologinio 
smurto, išreikšto keiksmais, užgau
liojimais, žeminančiais epitetais ir t.t. 
Toks smurtas turi taip paveikti, jog 
žmogus suserga depresija, pakrinka 
nervai, pastebimas nuolatinis susi
jaudinimas); (3) Sutuoktinis nutei
siamas už rimtą nusikaltimą; (4) 
Sutuoktinio impotencija; (5) Sutuok
tinis turi daugiau žmonų ar vyrų; (6) 
Sutuoktinis lytiškai santykiauja ne 
su jumis; (7) Sutuoktinis palieka jus 
ir nesirodo ilgiau nei metus; (8) Nuo
latinis sutuoktinio girtavimas; (9) 
Nuolatinis sutuoktinio svaiginimasis 

kvaišalais; (10) Sutuoktinis jus už
krečia venerine liga. 

Be šių kaltės priežasčių, yra ir 
nieko nekaltinanti priežastis - nesu
taikomi skirtumai tarp sutuoktinių. 
Norint išsiskirti, sutuoktiniai, tarp 
kurių atsirado tokie nesutaikomi 
skirtumai, turi gyventi atskirai du 
metus (tam tikrais atvejais užtenka 
šešių mėnesių). 

Suradus tinkamą priežastį skir
tis, teks rūpintis vaikų ir turto daly
bomis. Teismai siekia paskirti maža
mečių vaikų priežiūrą tam besiski
riančiam sutuoktiniui, kuris geriau 
užtikrins vaiko laimę. Teisminė lai
mės sąvoka yra plati: vaiko švietimo 
galimybės, įprasti draugai, maloni 
kaimynystė, atskiras kambarys, di
desni piniginiai ištekliai ir t.t. Po sky
rybų sutuoktinis, kuriam teismas pa
skirs fizinę vaiko priežiūrą, rūpinsis 
kasdieniu vaiko išlaikymu, o kitas 
tėvas mokės vaiko išlaikymo mokes
tį. Šį mokestį nustato Illinois valsti
jos statutas, šiuo metu reikalaujantis 
mokėti 20 proc. visų pajamų vienam 
vaikui, arba daugiau, jei yra daugiau 
vaikų. Vaiko mokestis yra privalomas 
iki kol vaikui sukaks aštuoniolika 
metų. 

Teismas klasifikuos besiskirian
čios poros turtą į vedybinį ir atskirą. 
Vedybinį turtą sudaro visa, kas abie
jų sutuoktinių įgyta po vestuvių ir 
prieš išsiskiriant. Verta žinoti, jog 
vieno iš sutuoktinių neįrašymas į 
nuosavybės dokumentus (pvz., namo 
ar automobilio) negarantuos šio tur-

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDAUAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

EMc Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArtherAve.St 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W . 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
WL 773-S8S-9500 

to įvardytam sutuoktiniui. Tokią ga
rantiją įmanoma pasiekti sudarius 
vadinamą priešvedybinę ar povedy-
binę sutartį. 

Daugeliu atveju, vedybinį turtą 
teismas padalins maždaug pusiau. 
Teismas taip pat padalins naštą šei
mos skoloms sumokėti. Atskiras su
tuoktinių turtas ir skolos liks kiek
vieno atskirai. 

Priklausomai nuo vedybinio gy
venimo kokybės ir jos pasikeitimo po 
skyrybų, vienas sutuoktinių gali ti
kėtis išlaikymo iš kito sutuoktinio. 
Sakykime, jūs dirbate už minimalų 
atlyginimą, vedate pop žvaigždę, 
maudotės šampane, praregite, išsis
kiriate ir toliau dirbate už minimalų 
atlyginimą. Jūsų gyvenimo kokybė 

gyvenant su pop žvaigžde buvo labai 
aukšta, o po skyrybų - žema, nieko 
nebegalite sau leisti. Žvaigždė ke
lerius metus greičiausiai mokės už 
jūsų išlaikymą, kad sušvelnintų pasi
keitusios kasdienybės šoką. 

Skyrybų procesas t runka nuo 30 
dienų ir kainuoja nuo 650 dolerių, jei 
abu sutuoktiniai nori skirtis arba 
vienas iš viso nedalyvauja procese. 
Keista, bet pasitaiko, kad vienam 
sutuoktinių kyla net ir tokia mintis: 
„Ach tu, na aš tau parodysiu, ot 
pamatysi, pasigailėsi." Aišku, skyry
bų procesą įmanoma vilkinti iš pas
kutiniųjų. Bylinėjantis dėl kiekvieno 
puodo, ypač jei tų puodų yra ne vie
nas, tikėkitės išleisti 5,000 dolerių ir 
daugiau. 

Apie jį bus kalbama vėliau, kitoje vietoje. Sau
lei nusileidus, pakilome sėsti i laivą. Kipre 

labai žiūri, kad koks gyventojas neišvyktų iš salos, 
todėl krante buvo pats vicepaša. Karamuzanas su 
piligrimais išplaukė į Haifos pusę, o mes leidomės 
pakrantėmis iki Feliso kyšulio, kurį italai vadina 
Cappo delle Gatte. Čia dar verta paminėti tai, kad, 
karamuzanui apie pirmą valandą nakties išplaukus 
ir mums su savo dzerma pakrante stumiantis, mū
sų laivo kapitonas, susipykęs su vienu savo draugu, 
nebenorėjo toliau plaukti. Todėl savo sargybinį pa
siunčiau paraginti kapitoną veltui negaišti laiko. 
Sargybiniui tą padarius ir kapitonui vis tiek atsi
sakius toliau vairuoti laivą, buvo prieita prie to, 
kad mūsų sargybinis taip smarkiai smogė jam an
tausį, jog net jo gobtuvas nusirito nuo galvos. Pas
kui pagriebė kirvį. Vos pajėgėme išskirti susipešu
sius. 

Jūrininkas, pamatęs esąs nugalėtas, mat čia 
sargybiniams duota didelė laisvė, — pakėlė bures. 
Matydamas, kad juodu vis kažką pikta ketina, pra
dėjau juos taikyti, kad vėl nesusimuštų. Iš pradžių 
smarkiai kratėsi, bet pagaliau apie vidunaktį šiaip 
taip abu susitaikė. Labai buvo malonu matyti, kaip 
abudu, kiekvienas savaip, iš visos širdies tikino, 
vienas kitam atleidžia įžeidimus. Prieš susitaikant 
nuostabiai pasikeitė jų kaktos ir veidai. 

Būdamas Kipre, pastebėjau, kad čia labai daug 
sėja švelniosios medvilnės, kurią paprastai vadina 
bombace. Išjos kasmet gauna daug pajamų. Laivai 
jokių kitokių prekių iš čia ir neišveža, kaip tik 
druską (apie ją jau anksčiau buvome užsiminę) ir 
tą medvilnę. Ir tas Tornelijaus laivas, su kuriuo čia 
anksčiau buvau atplaukęs, išmetęs smėlį, buvo pil
nas pakrautas medvilnės. Atplaukęs į Tripolį, iš da
lies už pinigus, gautus pardavus raudoną audeklą, 
iš dalies už atsivežtus grynus prisipirkęs išsivežė 
šilko ir kitokių užjūrio prekių. 

Kaip medvilnė sėjama ir nuimama, jau rašė 
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kiti, tai aš nesiimsiu. Paminėsiu tik tai, kad, kartą 
pasėjus, trejus metus duoda derlių. Jeigu nuimant 
sunkesni grūdai nukrinta žemėn, išauga derlius be 
jokio žemės dirbimo, tiktai kiek mažesnis ir kasmet 
vis mažėjantis, o ketvirtaisiais metais vėl iš naujo 
pasėjama. 

Beje, galima pažymėti, kad Kipras negamina 
baltojo vyno kaip Jeruzalė, o raudonąjį. Jei kartais 
Kipre atsiranda baltųjų, o Jeruzalėje — raudonųjų 
vynuogių, jų būna menkai, ir uogos daugiau tinka 
valgyti negu vynui spausti. 0 raudonasis Kipro ir 
baltasis Jeruzalės vynas yra geras, gal tik per ait
rus. Nors ir vandens primaišo, kad nebūtų toks gai
žus, bet vis tiek gerti nėra itin malonus. Raudo
nasis saldesnis, bet stipresnis. 

Kipre nėra vyno rūsių, todėl išsaugoti ligi kitų 
metų vyno nebūtų galima, jeigu nesigriebtų 

dirbtinio būdo (baltasis vynas iš prigimties geriau 
išsilaiko už raudonąjį): prieš supildami misą, indus 
išrūko kažkokios dervos kvapą primenančios gu
mos dūmais. Dėl to tas vynas visada turi nemalonų 
dervos kvapą. Bet gyventojai tvirtina, kaip yra įsi
tikinę, kad tas kvapas labai sveikas galvai, nes su
silpninąs vyno stiprumą ir patį vyną išlaikąs gerą, 
nepasikeitusį. Tačiau man ir maniškiams tas vy
nas atrodė nemaloniai dvokiantis, ir tas labai ašt
rus kvapas, manyčiau, daugiau kenkia galvai negu 
padeda. 

Rodo salos vynuogės, kaip anksčiau sakiau, yra 

didesnės ir skanesnės. Ar vynas taip pat atsiduoda 
guma, nežinau, nes neragavau. 

Kipre labai daug visokių vaisių. Neatsimenu, 
kad kur nors būčiau matęs didesnius melionus. 
Atrodo, jie čia išauga iki trijų ketvirčių uolekties 
ilgio, yra labai gero, malonaus skonio. 

Visa rugpjūčio penktoji praėjo plaukiant prie 
minėto Cappo delle Gatte kyšulio. Plaukėme, 
gaudydami vėją iš vienos ir iš kitos pusės. Taip 
plaukti dzermos laivu yra įprasta ir labai patogu, 
nes visai tiesiai prieš vėją plaukti negalėtų, o 
užėjus viesului, būtų didelis pavojus apvirsti. Prieš 
saulei leidžiantis, praplaukėme pro tą kyšulį. Antrą 
valandą nakties bures pasukome tiesiai į Egiptą, į 
Damjetos uostą, nuo ten esantį maždaug už aštuo
niasdešimties mylių. 

Rugpjūčio šeštos dienos rytą Kipras vos buvo 
matyti, o vidudienį visai nebebuvo galima jo 

įžiūrėti. Tą dieną ir naktį pūtė palankus vėjas. Kitą 
dieną, saulei patekėjus, užėjo bonakcija, t.y. vėjas 
visai nutilo, ir laivas turėjo sustoti. Vidudienį atsi
suko šiaurės vakarų vėjas, kuris pūtė visą tą dieną 
ir visą naktį. 

Rugpjūčio aštuntą dieną tikėjomės apie vidu
dienį pamatysią Egiptą, bet atstumas iki žemyno 
buvo per didelis. Po dviejų valandų pakilo smarkes
nis, mums patogus vėjas, todėl apie devynioliktą 
valandą iš tolo pamatėme žemę. Net jūros vanduo 
atrodė drumzlinas nuo Nilo ištakų. Tą Egipto 
krantus drėkinančią upę šv. Raštas vadina drum
zlinąja. Apie dvidešimt antrą valandą įplaukėme į 
Nilo žiotis, i kraštinę iš rytų pusės jo ištakos vagą. 

Kairėje jūros ir upės pusėje buvo garsioji ke
turkampė Damjetos tvirtovė, puikiai sustiprinta 
aukštais keturkampių akmenų bokštais ir sieno
mis. Anksčiau joje būdavo dviejų šimtų karių įgula. 
Tada dėl karo su persais vos dvidešimt apsauginių 
teturėjo. 

Bus d a u g i a u . 

http://www.LapkusLaw.CQm
http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArtherAve.St
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GYVENIMO TIKROVĖ 
IR STOVYKLA 

„PASAKA" 
Jau prabėgo aštuoneri metai, kai 

teko dirbti su APPLE (Amerikos pe
dagogų talka Lietuvos švietimui), 
„Vilties" — Lietuvos sutrikusio inte
lekto žmonių globos bendrijos — ruo
šiamoje vasaros stovykloje „Pasaka". 
Į šią nuostabią poilsio ir socialinės 
reabilitacijos stovyklą prie Baltijos 
jūros, netoli Girulių, liepos mėnesį 
atvyksta apie 250 asmenų: vaikai ir 
paaugliai su negalia, jų tėvai, kai ku
rie broliai ir seserys, specialieji peda
gogai, savanoriai-padėjėjai ir APPLE 
specialistai. 

Ryte vyksta parodomosios pamo
kos, kuriose Lietuvos pedagogai turi 
progą praktiškai pritaikyti įgytas 
teorines žinias. Po pietų paskaitose 
pedagogams, tėvams ir savanoriams 
suteikiamos žinios apie įvairius sin
dromus ir darbą su neįgaliaisiais. 
Laisvalaikiu ir vakarais stovyklauto
jams ruošiami įvairūs užsiėmimai ir 
renginiai: piešimas ant asfalto, miško 
puota, šokių varžybos, diskoteka ir 
galiausiai — sentimentalus atsisvei
kinimas su jūra. 

Tuomet, sugrįžusi į Čikagą, ra
šiau: „Tai, ką stovykloje teko išgyven
ti buvo panašu į Disney World idiliją. 
Tai buvo pasaka, kuri užsibaigė su 
stovyklos uždarymu, kai reikėjo ne
noromis sugrįžti į gyvenimo tikrovę." 
Iš tiesų, kur kitur būtų galima atrasti 
kitą tokią vietą, kur tėvams ir jų 
vaikams su negalia reikėtų varžytis ir 
jaustis nepilnaverčiais? Kur kitur 
būtų suteikiama tokia reta proga tė
vams ir kitiems šeimos nariams 
atitrūkti nuo kasdieninių rūpesčių ir 
Įtampos, kai su jų vaikais sava
noriškai užsiima šauniausias Lietu
vos jaunimas — medicinos, socialinės 
tarnybos ir kitų aukštųjų mokslų 
šakų studentai? Kur kitur nuo anks
taus ryto iki vėlaus vakaro galėtum 
pamatyti tiek meilės, atsidavimo, 
supratimo ir pasišventimo tarp šių 
tėvų ir mokytojų? 

Netrukus Giruliuose vėl stovyk
laus būrys Lietuvos vaikų ir jau
nuolių su negalia, jų tėveliai, broliai 
ir seserys, pedagogai, savanoriai — 
padėjėjai ir geranoriai APPLE spe
cialistai. Pasaka kartosis... 

Ta proga, norėčiau pasidalinti su 
„Draugo" skaitytojais ir APPLE rė
mėjais laišku, kurį parašė Tauragės 
bendrijos „Viltis" pirmininkė Rasa 
Skerniškienė. Jis buvo išspausdintas 
viename 2006 metų „Vilties" žurnalų: 

„Koks nuostabus gali būti poilsis 
prie Baltijos jūros sužinojau tik 
tuomet, kai patekau į vasaros poilsio 
stovyklą 'Pasaka' Giruliuose. Šei
moms, auginančioms vaiką su nega
lia, šis pavadinimas sako labai daug. 
Teko laimė ilsėtis stovykloje jau 

Ką. reiškia būti 
kartu... 

antrą kartą. Nustebino daug kas, 
pradedant tuo, kad daugelis stovyk
lautojų atsiminė mano dukros vardą 
ir gyrė, kokia ji per metus paaugusi, 
ir baigiant 'diskoteka', kurios tikrai 
jokioje kitoje stovykloje nepamatysi. 
Tikrai, niekur neteko matyti tiek 
daug švytinčių jaunų savanorių vei
dų. Savanorių, kuriems nesvarbu, 
kad žmogus turi fizinę ar proto nega
lią. Šokių aikštelėje visi tapo lygūs — 
nebeliko nei sveikųjų, nei neįgaliųjų. 
Tiesą sakant, ir patį žodį 'negalia' 
tegirdėjau gal du kartus. Argi tai ne 
įrodymas, kad visi jos dalyviai bu
vome viena komanda ir neskirstėme 
vieni kitų į sveikuosius ir neįgaliuo
sius? 

Be galo didelį įspūdį padarė sto
vykloje pamatyti spektakliai. Visiems 
vaidmenų atlikėjams nereikėjo vai
dinti — scenoje jie buvo patys savimi. 
Gal todėl visi spektakliai sulaukė 
audringų plojimų. 

Mano dukra stovykloje lankė 
APPLE mokyklėlę, kuriai su meile 
jau kelinti metai iš eilės vadovauja 
Ilona Laučienė ir Augienė Vilūnienė. 
Buvau nustebinta, kaip su vaikais 
bendrauja specialios pedagogikos lek
torius Vytautas Underys ir pedagogės 
iš JAV Nesvarbu, kad ne visi vaikai ir 
jų mamos suprato angliškai. Mes visi 
susikalbėjome viena — meilės — 
kalba. Ir tuomet, kai dainavom dainą 
Lietuvos Respublikos prezidentui V 
Adamkui, ir tuomet, kai kas rytą 
sveikindavome kiekvieną sutiktąjį, ir 
tuomet, kai maudėmės jūroje, ir 
tuomet, kai šv. Mišias aukojo kunigas 
A Saulaitis, ir tuomet, kai šventąjį 
žodį skaitė mūsų broliai ir sesės, ir 
tuomet, kai paskutinį kartą paly
dėjome saulę. Visada jautėme draugo 
petį. Svarbiausias žmogus buvo tas, 
kuris stovi šalia, o svarbiausia diena 
— šiandiena. Išsiskirstėme, tikė
damiesi sugrįžti kitais metais. Tikė
damiesi sutikti Vytautą ir Virgutę, 
Robertą ir Liną, Pauliną ir Izidorių, 
Tomą ir Sandrą... Ir daugelį kitų, su 
kuriais bendravome visas dešimt 
dienų. Kad vėl į dangų kiltų mūsų 
rankos ir skambėtų dainos žodžiai: 
'Mes irgi galime mylėt, Mes irgi ga
lime švytėt, Išmokim džiaugtis tuo, 
ką turime šalia, Kol draugo ranka 
maname delne'. Nuoširdžiai dėkoju 
asociacijos 'Viltis' vadovei Danai 
Migaliovai, visam aptarnaujančiam 
personalui ir visiems, padėjusiems 
rengti stovyklą. Iki pasimatymo, 
jūra! Iki pasimatymo kitais metais, 
mano mielas drauge!" 

Mūsų adresas: APPLE, PO. Box 
179017, San Diego, CA 92177. 

Ritonė Rudaitienė 

ISMiMlMHI I 

ftf 
Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 

INTERNETU www.wcev1450.com 

v 

Štai ir baigėsi mokslo metai Wa-
shington, DC Kristijono Donelaičio 
šeštadieninėje lietuviškoje mokyklo
je. Greitai prabėgo 33 šeštadieniai. 
Paskutinį šeštadieni, gegužės 19 d., 
susirinkome prisiminti mokslo metų, 
pasidžiaugti vaikais, kurie baigė mo
kyklą. 

Ką mes nuveikėme? Mokėmės 
kalbėti lietuviškai, žaidėme, šokome, 
pažinome mus supančią aplinką, su 
vyriausiais skautais iškylavome, o 
svarbiausia — buvome kartu, bend
ravome. Pažinome vienas kitą, mo
kėmės išklausyti, suprasti, išgirsti, 
išmokti, pasidžiaugti, liūdėti, pagir
ti... Kiek daug nuveiktų darbų gali
ma išvardinti vien veiksmažodžio 
bendratimi, kokia iškalbinga yra 
mūsų gimtoji kalba, kiek daug darbų 
galima padaryti būnant kartu: tė
vams, mokiniams ir mokytojams. 

Gražu buvo stebėti, kaip visa mo
kyklos bendruomenė rinkosi pami
nėti, švęsti šventes. Gražiai sutikome 
Lietuvos Respublikos prezidento 
žmoną Almą Adamkienę. Parašėme ir 
patvirtinome mokyklos nuosta tus . 
Laimėjome Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės skelbtą pro
jektą „Mes kalbėsime lietuviškai". 
Projektui įgyvendinti skirta 3,573 li
tai, didžioji dalis pinigų skirta lietu
viškoms knygoms, vaizdo filmams, 
muzikos įrašams įsigyti. Tėvų inici
atyva išleidome receptų knygelę. 
Vaikai šoko ir dainavo Baltimore vy
kusiose Lietuvių dienose... 

Kodėl mes esame kartu? Todėl, 

kad tur ime vieną tikslą — mokyti sa
vo vaikus gimtosios kalbos, lietuviš
kų tradicijų, Lietuvos istorijos. Mo
komės bendravimo meno, buvimo 
kartu. . . M. Daukša rašė: „Ne žemės 
derlumu, ne drabužių skirtingumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja 
tautos, bet daugiausia išlaikydamos 
ir vartodamos savo kalbą." 

Iškilminga diena buvo mokyklai 
paskutinis šeštadienis, nes mokyklą 
baigė penki „Bajorų" klasės moki
niai. Mokyklos bendruomenė palin
kėjo j iems puoselėti lietuvių kalbą, 
nepamiršti kalbos, kurią padovanojo 
jų tėvai, seneliai... 

Pasidžiaugėme ir vaikų laimėji
mais. JAV LB Švietimo tarybos skelb
tame rašinių konkurse dvi prizines 
vietas laimėjo mūsų trečiokės: pirmą
ją vietą už rašinėlį „Meškiuko Rud-
nosiuko viešnagė K. Donelaičio mo
kykloje" laimėjo Gabrielė Gedo, o tre
čiąją — Gintarė Meižytė. 

Mokslo metai baigėsi. Norisi pa
dėkoti pasišventusiems mokiniams, 
tėvams ir mokytojams už norą būti, 
mokyti, bendrauti, mylėti... 

Tad linkiu mums visiems, dir
bant iems lituanistinėse mokyklose, 
atvedantiems vaikučius į mokyklas, 
daug mokytis, ramiai mąstyti, malo
niai kalbėti, draugiškai elgtis, įsik
lausyti į paukščius ir žvaigždes, kū
dikius bei išminčius, likti atvira širdi
mi, džiugiai pakelti visus sunkumus, 
viską daryti drąsiai. 

Dona Verbušaitienė 
Kristijono Donelaičio 

lituanistinės mokyklos vedėja 

Nuotraukoje iš kairės: M. Tarasevičius, mokytoja K. Nakienė, A. Nakaitė, M. 
Laukaitytė, K. Laukaitytė ir V. Skripkauskas paskutinio skambučio šventėje. 

G. Verbušaitytės nuotr. 

LIETUVOS DUKTERYS GYVUOJA 
Prieš išbėgdamos į vasarą, į gė

lėtus laukus ar prie mėlynųjų vande
nų, Dukterys sako — iki malonaus 
pasimatymo, kai rudenėlis vėl su
šauks visas prie darbų, naujų planų. 
O šis pavasaris pradundėjo, bent čia, 
pas mus, laimingai, tik mūsų gretos 
praretėjo, jas palydėjome ir dar vis 
liūdime dėl netekties, o sirguliuo
jančias stengiamės aplankyti, pra
blaškyti, paguosti... 

Mūsų darbai eina sena tvarka. Po 
visuotinio susirinkimo, apie kuri jau 
buvo rašyta, buvo Velykinių pyragų 
išpardavimas, kuris šį kartą ypač 
buvo sėkmingas. Dėkojame visiems ir 
visoms už aukas, už kepinius, už 
margučius ir darbą. Dėkojame Aukš
čiausiam už jėgas, duotas ypač toms, 
kurios vadovauja, rūpinasi, skaito 

kiekvieną laišką, prašymą, bandyda
mos spręsti teisingai, išsijojant ne
patikimuosius. Tai vis pirmininkės 
sesės Joanos Krutulienės neišsen
kanti energija, objektyvumas yra tas 
variklis, pagal kurį rikiuojamės ir 
visos kitos. Dar kita, „dūšią" draugi
jai atidavusi — Genutė Maldėnienė, 
tva rkan t i ir prižiūrinti Namelius, 
tvarkant i finansus. Tačiau esame ir 
kitos reikalingos, nes kaip sako, „kur 
du stos — visados daugiau padarys." 

Tad sakome iki pasimatymo ru
dens vakarienėje, kurią jau esame su
planavusios, ir iš anksto kviečiame 
visus brangius draugus, svečius ir rė
mėjus. 

Iki kito karto, 

Irena Gelažienė 

http://www.wcev1450.com
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Tauragės rajono savivaldybės 
mero Roberto Piečios kreipimasis 

Gerbiamieji, išeivijoje gyvenantys tauragiškiai, 

Nuo seno savo istorine praeitimi garsus Tauragės miestas puošiasi 
šventiniu rūbu bei ruošiasi šių metų birželio 22-24 dienomis griausmingai 
paminėti neeilinį — 500 metų jubiliejų. Tačiau šventė prarastų dalį svar
bios savasties be gyventojų, kurie čia gimė, gyveno, savaip kūrė gimtojo 
miesto dvasią. 

Todėl noriu kreiptis į visus J u s — išeivijoje gyvenančius tauragiškius, 
net tolimus jų giminaičius, ragindamas prisiminti savo šaknis ir šia išskir
tine proga apsilankyti gimtojoje Tauragėje. 

« 

Nors pusės tūkstančio metų jubiliejų švęsime tik tris dienas, tikimės, 
jog parengta programa įtiksime visiems: seneliams, tėvams ar jų atžaloms, 
taip pat tiems, kurie domisi krašto augimo perspektyvomis ar investavimo 
galimybėmis. 

Švenčianti Tauragė svetingai laukia Jūsų, gerbiamieji išeiviai! 

Tauragės meras Robertas Piečia 

JUBILIEJUJE LAUKIAMI NE TIK 
MILIJARDIERIAI TAURAGIŠKIAI 
Birželio pabaigoje į Tauragę 

švęsti gimtojo miesto 500 metų ju
biliejų raginami atvykti visi — Lie
tuvoje ir išeivijoje esantys kraštiečiai. 

„Laukiame ne vien Rusijos mi
lijardieriaus Romano Abramovičiaus 
— svetingai pasitiksime visus, kada 
nors čia gyvenusius tauragiškius, 
netgi tolimiausius jų giminaičius. 
Nors pusės tūkstančio metų jubiliejų 
švęsime tik tris dienas, tikimės, jog 
parengta programa įtiksime visiems: 
seneliams, tėvams ar jų atžaloms, 
netgi tiems, kurie žvalgosi naujų 
verslo teritorijų", — sako Tauragės 
miesto meras Robertas Piečia. 

Jubiliejaus programa gyva ir 
Įvairialypė. Nuo miesto istorinei pra

eičiai skirtų akcentų, vienas jų — 
bajorų legitimacijos aktų teikimas; 
taip pat populiariosios, klasikinės, 
džiazo muzikos koncertų; teatrali
zuotos mugės su riterių kovomis; 
knygų pristatymų; krepšinio, futbolo 
turnyrų iki įspūdingo baigiamojo 
akcento — prie garsios užtvankos, 
Jūros upėje, driokstelsiančio specia
laus fejerverkų ir lazerių renginio 
„Regėjimai" . 

Pirmąją miesto jubiliejaus dieną 
vainikuos misterija „Taurumas". 
Meniniais vaizdais, choreografija, 
muzika ir poetiniu tekstu Tauragės 
krašto įvykius ir legendas perteiks 
garsūs įvairių žanrų atlikėjai. Kitą 
dieną koncertuos Latvijos ir Italijos 

A t A 
KUN. ANTANAS ZAKARAUSKAS 

Mirė 2007 m. gegužės 29 d. 9:10 vai. ryto, sulaukęs 89 metų. 
v 

Gyveno Čikagoje, Marąue t t e P a r k apylinkėje. 
Gimė Cicero, IL. 
Nuliūdę liko: visi parapijiečiai. 

v 

Velionis buvo k u n . emer i tus Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios, kapelionas Šv. Kryžiaus ligoninės, seselių kazimieriečių, 
vikaras Šv. Jurgio parapi jos Čikagoje, mokytojas Mar ia High School 
ir Šv. Kazimiero akademijos; pr ik lausė kardinolo Mundelein Vyčių 
kuopai 3024 ir buvo Lietuvos Vyčių 112 kuopos kapelionas. 

Kun. Antanas buvo sūnus a.a. P r a n o ir a.a. Konstancijos Zaka
rauskų. 

Velionis bus paša rvo tas ketvir tadienį , gegužės 31 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 9 v.v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 

v 

Laidotuvės įvyks penktadienį , birželio 1 d. Sv. Mišios bus auko
jamos 10:30 vai. ry to Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po 
Mišių a.a. kun. A n t a n a s b u s palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvaut i šiose laidotuvėse. 
N u l i ū d ę parapi j ieč ia i 

Laidot. d i rekt . Donald M. Pe tkus , tel. 800-994-7600, 
www. pe tkusfunera lhomes . com 

atlikėjai. 
„Pasirengimo jubiliejui darbai 

vyko kone dvejus metus, nes norė
jome kuo geriau įtikti vasaros nuo
taikomis gyvenančių miestelėnų ir 
svečių poreikiams, tad įvertinę, jog 
viena šventės diena s u t a m p a su 
Joninėmis, numatėme akcentą ir šiai 
dienai" — paslapties neatskleidžia 
jubiliejaus organizavimo komisijos 
pirmininko pavaduotojas Sigitas 
Kance vyčius. 

Tuo tarpu naujasis miesto 
vadovas R. Piečia tikina, jog atvykti į 
jubiliejų švenčiantį miestą ver ta 

visiems, ypač jeigu paskutinį kartą 
Tauragėje lankėsi prieš ketverius-
penkerius metus. Mat per tą laiką 
miestas pasitempė ir išgražėjo: at
naujinta miesto aikštė, kelios cent
rinės gatvės, suremontuoti kultūros 
rūmai, pasirūpinta ir iš tolo matomo 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
pastato — bokšto remontu bei jame 
įmontuota nauja detale-vėtrunge. 

Informacija pasiteiravimui: 
Tel.: +370 446 62810; 
ei. paštas: info@tauragei500.lt, 
www.tauragei500.lt 

mailto:info@tauragei500.lt
http://www.tauragei500.lt
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• A t e i t i n i n k u še imos š v e n t ė v y k s 
sekmadienį, birželio 3 d. 9 vai. r. — 
šv. Mišios Pal. J. Matulaičio misioje. 
10:30 vai. r. vyks iškilmingas posėdis 
PLC didžiojoje salėje. Po posėdžio — 
Kun. Lipniūno/prez. Stulginskio moks
leivių ateitininkų kuopos paruoštas 
spektaklis. Ateitininkų namų šven-
tė-gegužinė vyks po vaidinimo. Bir
želio mėnuo skirtas dėmesiui alks
tančiam. Ateitininkų sąjungos prašo, 
kad ateitininkai atvykdami į šventę 
atneštų ir paaukotų maisto (siūlome 
atsinešti po skardinę ar dėžutę kiek
vienam šventes dalyviui). Sur inktas 
maistas bus išdalinamas vargšams, 
benamiams ar skurstantiems. Lau
kiame visų! 

• J a u n ų j ų a t e i t i n i n k ų s ą j u n g a 
kviečia liepos 4-15 dienomis 7-13 metų 
vaikus į stovyklą Dainavoje, Michigan. 
Registracijos anketas ir informaciją apie 
stovyklą rasite ateitininkų tinklalapyje: 
www.ateitis.org. 

• B i r ž e l i o 29 d. K l a i p ė d o s p i l i e s 
monospektaklis „Aš laukiu tavęs, 
mielasis" bus rodomas res to rane 
„Magnolia" (123 Market St., Willow 
Springs, II). Bilietai į šį spektaklį par
duodami tik restorane „Magnolia" 
(tel. 630-669-4055). 

• B i r ž e l i o 30 d., š e š t a d i e n i , Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje 
(14911 127th St., Lemont, IL) — Klai
pėdos pilies teatro monospektaklis -
komedija „Aš laukiu tavęs, mielasis". 
Pagrindinį vaidmenį atlieka Klaipėdos 
dramos teatro aktorė Jolanta Puo-
dėnaitė. Prieš spektaklį — tea t ro 
„Žaltvykslė" pasirodymas. Bilietai 
parduodami kavinėse: „Smilga" (tel. 
630-427-0929), „Bravo" (tel. 630-257-
3300), parduotuvėje „L i thuan ian 
Plaza" (tel. 708-599-9866). 

• B a l z e k o l i e tuv ių k u l t ū r o s mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
maloniai kviečia į dailininkės Janinos 
Monkutės-Marks autor inę parodą 
„Gyvenimas tęsiasi". Dailininkė eks
ponuos naujausius kūrinius. Parodos 
atidarymas penktadienį, birželio 15 
d., 7-9 vai. v. Atidaryme dalyvaus 
dailininkė, bus vaišės. Įėjimas nemo
kamas. Paroda veiks iki rugpjūčio 12 d. 
Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 
vai. r. iki 4 vai. p. p. Telefonas pasi
teiravimui: 773-582-6500 (Rita Janz) . 

• Į a t v i r ų d u r ų pop ie tę , kur i vyks 
antrojo aukšto galerijoje (4317 S. 
Wisconsin Ave., Stickney, IL) sekma
dienį, birželio 3 d., 2-4 vai. po pietų 
kviečia Algimantas Kezys. Progra
moje: naujosios fotografijų serijos 
„Double Pr in t s : Creation of the 
World" peržiūra. Si serija dar rank
raštyje. Ją žadama išsiųsti į Lietuvą. 
Autorius tikisi susirasti ten ekspozi
cijų salę ir gal leidėją. Popietė skirta 
fotografijos menu besidomintiems. 
Autorius prašys šių fotografijų įver
tinimo, pastabų bei atviro žodžio, kad 
galėtų rankraštyje kai ką dar pako
reguoti. Tad iki malonaus! Automo
bilius prašome statyti kieme, kad kuo 
mažiau jų būtų gatvėje. 

iŠ ARTI IR TOLI... 

• V i s u s , v i s u s b i rže l io 10 d. n u o 1 
vai. p. p. iki 6 vai. v. maloniai kviečia
me į Lietuvių dienas. Oficialus šventės 
atidarymas — 2 vai. p. p., vieta: St. 
Casimir's Polish National Church 
Hali, 500 Simpson Ave, Irondeąuoit, 
NY 14617. Tikimasi, kad šventinę 
programą praturtins Alytaus diksi
lendas, atvykstantis dalyvauti Ro-
cester tarptautiniame džiazo festiva
lyje. Galėsite akeles paganyti bei įsi
gyti: tradicinio lietuviško maisto, me
no dirbinių, paveikslų, gintaro pa
puošalų, knygų, maisto prekių, suve
nyrų iš Lietuvos. Bus loterija bei ty
lusis aukcionas, kuriame bus galima 
įsigyti tikrai labai vertingų prizų. Bi
lieto kaina: suaugusiems — 8 dol., 
vaikams iki 12 metų — nemokamai. 
Tel. pasiteiravimui: 585-216-9254 
(Roma Chesonis). Lietuvių dienų or
ganizatoriai: LR garbės konsulatas 
New York valstijoje, Alytaus - Roces-
ter komitetas ir jų pagalbininkai: Ro-
cester apylinkės Lietuvių Bendruome
nė, Šv. Jurgio lietuvių parapija, „Bal
tų vaikai", choras „Putinas" ir Ed-
ward Gervicko lituanistinė mokykla. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

„Saulutė" , Lie tuvos va ikų globos būrel is , atsidėkodamas už koncer
to paramą, paaukojo „Draugui" 50 dol. auką. Esame labai dėkingi bei linkime 
šiam būreliui toliau nepailsti ir džiuginti Lietuvos vaikus savo gerais darbais. 

Algis Vedeckas, gyvenan t i s Massapequa, NY pratęsė „Draugo" pre
numeratą dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 55 dol. au
ką. Labai ačiū. 

D. Naikauskas iš Windsor, Ontar io valsti jos Kanadoje pratęsė pre
numeratą metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū, kad skaitote ir re
miate lietuvišką spaudą. 

Vytautas Paulius, gyvenantis Pa lm Beach Gardens, FL, skaitys 
„Draugą" dar vienerius metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 
dosnią 80 dol. auką. Ačiū už Jūsų dosnumą. 

Stanley P Budrys iš R a c i n e , WI, pratęsė „Draugo" prenumeratą dar 
vieneriems metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 80 dol. čekį, 
linkėdamas „Draugui" ir toliau gyvuoti. Nuoširdžiai dėkojame. 

Lietuvišku žaidimų ir šokių popietė 
Lietuvos Respublikos generalinis 

konsulatas Čikagoje kartu su Balzeko 
lietuvių kultūros muziejumi š. m. bir
želio 9 dieną, šeštadienį, 1 vai. p. p. 
kviečia apsilankyti lietuviškų žaidi
mų ir šokių popietėje, skirtoje pri
siminti ir išmokti tradicinius Joninių 
šventės žaidimus ir kitas pramogas. 
Renginys vyks Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago). Programą ves Lietuvos Vy
čių jaunieji šokėjai. 

Si popietė Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje yra Čikagos mieste 
vykstančio projekto „Žaidimų me
nas" („The Art of Play") dalis. Šis 
projektas yra pagrindinis 2007 metų 
vasaros kultūrinių renginių ir turiz
mo Čikagoje akcentas. Projektą 
„Žaidimų menas" organizuoja Čika
gos turizmo biuras, Kultūros reikalų 
departamentas, Čikagos merija, Illi

nois valstijos Komercijos ir ekonomi
nių galimybių departamentas, bend
radarbiaujant su Čikagoje įsikūru
siais užsienio šalių generaliniais kon
sulatais ir kultūros atstovybėmis. 
Įvairūs renginiai, skirti žaidimams ir 
pramogoms, vyks ištisą vasarą visa
me Čikagos mieste. Daugiau informa
cijos apie „Žaidimų meną" ir renginių 
kalendorių rasite internetinėje sve
tainėje: 

ht tp ://www.artofplaychicago. com 
Maloniai laukiame visų atvyks

tant į Balzeko kultūros muziejų daly
vauti programoje ir išmokti naujų ir 
prisiminti pamirštus tradicinius Jo
ninių žaidimus padedant Lietuvos 
Vyčių šokėjams. 

Renginys yra nemokamas. 

LR Gene ra l in io k o n s u l a t o 
Čikagoje informacija 

R. Dambrausko koncertas 
Gegužes & d. restorane „Mag

nolia* skambėjo žinomo Lietuvos 
dainininko Romo Dambrausko 
baisas. Atlikėjas puikaus tembro 
balsu, gražiomis dainomis, plačiu 
repertuaru žavėjo publika- Dau
gelis Šoko. pageidavo nusifoto
grafuoti su dainininku atminčiai. 
Kiti norėjo, kad R. Dambrauskas 
pasirašytu ant kompaktinių plokš
telių. 

Skaniai vaišinomės J. ir J. Sė
džių paruoštais patiekalais. 

Žmonės skirstėsi gera nuotai
ka, sakydami Romui ne viso gero, 
o iki pasimatymo... 

Esame dėkingi dainininkui ir 
restorano „Magnolia" šeiminin
kams už gražią šventę. 

Danutė T. Rūta 

ti?/ne to l i teš^-
Naperville Lithuanian Mini-Festival! 

Saturday, June 2nd, 200" 
l:30p.m. to 7p< 

•Lithuania and Lithuanians in Americ 
•Dance Perfonnance by the 

Lithuanian Folk Dance Grotrp Uratu 

ntarfenT i 

*Film Screening 
*Jazz Music Perfonnance 
*ArtExhibit 
*Arts, Crafts, Books, Food, Music. 

Jewelry, Woodcarving, Weaving, and MjaerTMoi 

^ = = 0 

«M North Centrai CoOege />•& A ^ ' 
fhite Atimties Ccnter,-J Ttf^ ~% 

BoilerHoase Cafe, and Qoad. n 

• 

Rekete: 
110 for adults 
>5 for children 

without food. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585 9500 

C«ll 312-265-9214 
for inforraation and the full program. 

Hosted by Grandis and the North Centrai College International Clnb 

Lietuvos mini festivalis, Napervil le įvyks birželio 2 d., šeštadieni, 
n u o 1:30 p. p . iki 7 vai. v. Nor th Cen t r a l College WAC Center i r Quad 
Center pata lpose Naperville, EL miestelyje. Programoje taut inia i šo
kiai, kuriuos atl iks „Grandies" ansamblis , džiazo koncer tas , filmai, 
meno ir įvairiu lietuvišku dirbiniu, papuošalu, audiniu, drožinių, 
muzikos knygų paroda , lietuviškas maistas . 

Tel. pasi teiravimui: 312- 265-9214. 

http://www.ateitis.org
http://www.artofplaychicago

